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 هرونمراهش نیتسخن زا هکیلابفسا زا ساپاب 8 "
 هحرع رگید یاهرابش « دیدروآ لبعب اینم هرات

 هلجم هرابرد یوضترم یلع هتشذگ هتفه هک یتشادداب |

 ناگدناوخ هجوت دروه ادیدخ , دش پاچ و دو هتشو
 ارهلجمام » هک هللم نیا ندرک داوع و تقرگ رارق ناغ

 رارفتحب دروم , «ساوخ هن و مينکيم رشته ماوع یارن |
 رطاخ» یونترم یاهفرح دییات نمص اجنیا رد نه. تفرگ, 1

 یناب هتشاد هارمه ار « ماوع» هکیتقو مزاسیم تا
 1 یراد نآ نلعب رد مه ار «ساوخ»

 هسیرتن اهنت ناوعب اهتیس هراس« تسا نیا مهم هلتسم
 همانزور ریم یور هتفه ره هک ناریا یرثه یصاصتخا

 یرنهللاس# بلقرد دهاوخیم ۰ دنک یم ینامن دوخ اهشور
 زا رتشیب « نوکا و هدوب لاحبات هکیرولنامه ۰

 راک ار اه «یتیابردور» ميهاوخيم اه ۰
 میشوکب ناربا یرنه هعباچ هب تمدخ رد و م

 هچنآ زارت هجوت لباق یژا ریت بسک تسخن هلهو رد +
 یلیخزاریت هل لب , دشابیم «تسه رناح لاح رد هک
 , دشاب هتشاد یدابز یرتنم تاهلجم دیاب . دراد تیمها

 یرضتدایز هی عالماب ار یرفه یاهدادیور ۱
 !دنایاسیم حر اه« تیدودحم» هک تساچنیا رد ۰. ی

 .فلتخم تافبط یاه هقیلس تیاعر زا یشان یلا
 یاههحاص یرگیدنآ ,دها وخیمیلاجنج ءانوک یاهربخ

 هدسکی و رتات دفن موس فن ۰ دهديم جیجرت
 رگا هسک منک ی ع رکف نم و !.. كلوج و هبده و ,
 یضار ار زیگنا رب لاجنج یاهربخ نارادفرط مه ی

 ورنات دفن نارادخرلع مه ,هپحاصعنارادفرط مه + یر
 هک تل تقونآ ۰ ارشلوچ و هیده و لاف نارادفر

 یاهدجعاب و تسا حرم تاهلجم ینک اعدا یناوتی
 نیا رب هولاع و تسا هدرک بچ ار هه هچوت هک یفرف
 .دوشیم پاچ نآ راوج رد هک رات دقن اب ار ربخ نارادفر
 نیئاوخ هب ار لاف نارددفرظ نینچیه و یهدیم تیاع
 رد بلال نیا هبه اریز « ینکيم قیوشت نیگس 1
 نان یيمامت اب هاوخان هاوخ , هدنناوخ و هدن هدناجنگ هبجم

 رشتم « ماوت» یارب ار هلجم عقاو رد وت سپ تسوریور
 نلعب رد مه ار «ساوخ» « لاح نيع رد و یاهدوین

 ! یراد ترانک رد ماوعا
 دن رکذ اجنیا رد هک یلئالد نیا یماهت رگا

 یفاصنایب اعقاو رگید نیا « دوریمن ورف اهیضعب ,
 هک تفگیم سانشرس نارگامنیس زای کی لثعلایف |

 یاهربخ و دنک پاچ نیگسن بلاطم طقف دیاب امنیس
 راسشک ار یراجت یاههرهج هراب رد بللع و یلاچ
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 . دیناوخب ار«لد درد» نیا , زی زع ناگ دنناوخ 8

 نیا ًامتح ؛ دیدرک تصرف رگا ,یناربانادنم رنه 1

 !.. دینا وخب ار «لد درد»

 نفلت

 یاهلجم مه اه بوخ ؟ دشاب هدرک ارنآ ررخ ناربج

 نیرثکا هک لاح و مینکیم رشتنه تیرثکا هقیلس پاب
 «ینلنت ۰ ام لوقب و «یراجت » وت لوتب بلا نیمه
 هدروآربار اهلآ هتساوخ مه ام راذگب سپ ۰ دنهاوخیم ار

 زیل یلاهراک + ریدپا باتجا رما نیا راوچ رد و مینک
 ار تیرتکاهفرهفر و مینکب ؛ گ_ناقممهارا هنیمز رد

 ننا هک میز بغار « قسمت لباق بلاطم هنوگنیا یوسب

 بپلیفتسودنا هب هک یناهفرح یماعن یلو .. تام هقیظو
 شوق دروم و دش اوه داب فورعم لوتب ۰ میتفگ زا
 ءاهنیمراس»هب هک تفگ میدینش باوج رد و دیدرگن عقاو
 !- «ساوخ» دطضف هن و - « ماوع» رایتخا رد هک یل
 ینعیا دراد هجون و دیوگیم غورد هک درادن یهچوت

 یتح هب تبسن دناوتیمن یدنمرنه چیه هکلب , وا اهتت ه
 كبهب دسر هچ ات + دشاب توافت یب هطبه كي یرت 0
 « مروایب یلانع اجنیار دمروپجم ! یرنه یصاصتخا هلجم

 زاسلیف بانجنآ هب « ینکشنادند» حالاعماب باوچ ات
 شیب مب و لاکپ دوبح ته مداب دئاب هدخ هداد

 زاسلبفو هدنیو یلاضیت مارهب هراب رد یرلحم دنچ یربخ
 حب مرد تا میدوب هدرک پاچ یناریا مان بحاس

 ودرک نفلت هلجم هب یلانیب « هلجم راشتلا زور قیلو
 روفدنبا. ربخ هک داد اه هب هلموبرم ربخ هراب رد یحیضوق
 اب منخم یور نونکا ؛ بوخ ! تسا هدوب روفعنآ و هدون
 اصنسس هراتس هب هجوت مدع زا مد هک تسا دنهرفه «وت»

 ,دنشبدنانادرگر اک و هدنسیون یلاضیب ما ره یتقو. ینزيم
 حص مرم تعاس هک دراد هجوت هلجم نياه + ناچنآ
 وتسا شد ریز هلجم , اهنیس هراتسراشتلا زور نیتسخن

 یصوب ۰ هدش هتشو شدروم رد هک یربخ دروه رد
 ابو نم هکنیا هب رهالتت رگید ۰ دهدیم ناشش شکاو
 یمک كي ؛ ميرادن یهجوت اش هراس هب , دنمرنه نالف

 !غورد ابارس و تسا كحضع عقاو « مک ضرع هچ 6
 ناحفص رد هک تسا مهع شوگوگ مئاح یارب ای و
 یارب ار وا دزمتس امتیس هراتس هرامش نالف ی«وگخساپ»

 رد  یصقاو دح زا رتمک ملیف نا رد یزاب
 اصن هراتراگنربخ هب ار هلک نیا و دناهدرک

 ناع رگین بوبحم هدناوخ شویراد ب . دراديم_راهلنا

 رد ول هنارت هتفه نیا اپآ هک دنکيم لاوئس ینفلت
 انس هراس رد « هتفه هدیزگ رب یاههنارت » تسیل

 1 0 ٩ درد یاج
 تبن یدنمرنه چیه هک .دیلامرفیم قیصق الاح
 دره یلاتست ماریب هچا! تسن توافت ین هلجم نیا هب

 .. شوگو گ هچ و شوبراد هچ و نامرکفنشور
 اصن هرات هراش نیا ۰ ميرثگب هینق نیا زا

 اب + تسا هلجم دیدج هرود هرامش نیهود عقاو رد هک

 رد + تالوحت يا هتبلا و تسا هارمه رکید یتالوحت
 . ميرادروخ رب نآ زا ام هک تسا یتاناکما هدوجم

 زارت_قرب و قرز مکورت قرو مک ۷م هلچم ۰ هب
 یهگآ مک ضوع رد یلو ؛ تما ؛رگید تالچم

 ۰ + ۳۹ِف
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 امنیسهداتس
 ك

 نایتسلاگ - پ : زایتها هدنراد
 (مجچسو تسب لاس) ۰۱ لسلسم - (دیدج هدود ) ۲۳۵ هدامش

 ۱۰ نامتراپآ - ۲ هرامش - تلو زوریادتبا- تلود هزاورد هار راهچ:یناشن

 ۲۸۱۱ یفلت - یرهاوج یزاسروارگ :زا یگنر ریواصت و یگنر « یبک
 : زا نتم و یگنر ربواصت پاچ

0 0 

 یگتفه هب رشن

۰ 

 لایر ۰

 ۱۹۹۲ یتسپ قودص ۸۹

 ۳6۰-۰ :نفلت كيفارگ زامپاچ

 :شراشتنا تالعشم و ته زین رگید تالجم همه زا رث

 هقالعوو 2ع طقف نیا و ۰ تسلهنآ زا رتشیب بقارمب

 ندومن رشتم هار رد هک ینلاسر هپ یوضترم یلع بیجع
 دشابیم « تسا هنفرگ شیپ رد یرنه یصاصتخا هلجم ثكپ

 ,هبناج همهینابیتشپ كي فقعل هب ار هلجم نیا ماود

 ات ۰.

 ۱ یلامشیا رب دباخ هقالع و قشع مینفگ . تسا هتخاس ,نکمم
 قتع نبا , .دینسه اسیس هراس راشتنارب رظان رود زا هک

 ۱ کنم یلو ؛ دنابل سلسحا لباق لامک دحب « لع و
 حس یره هلجه كي هلارا رب بم و یده یرجم

 ... متسه فقاو هفالعو قنع نیا ٩ ینوخب « مشابیم
 .مياهترک زاغآ هلجم رد ار یتالوحت هک ميتفگ و

 عورت یارب یتسیابیم ۰ تفکیم هراب نیا رد یتسود
 یلبق بلالس و دروآ دیدپ یرتشیب تالوحت « دیدچ هرود
 . دومن اهنآ نرگیاچ ار هزات پلاطم و فذح یلکب ار

 -یلوصا یلوحتیهتنه « تسا ملل لوحت هنبلا هک میتفگ واب

 دراد یرامشیبناگد ناوخ ۰ هلجع یمیدق بلطعم نا هکبتقو

 ار بلطم نآ , لوحت هناهب هب افرص هک تسا تسرد نیا ایآ

 نيا هلنس . دون شیزگباج ار یرگید بلقس و علف
 ناحنصاع . دشاب یفطم دناونیمن یلوحت عون ره هک تسا

 ینوگانوگ یاهسکع و پلاس و میراد رایتخا رد یدودعم
 مینک ساصحاهک نامز ره و مياهدناجنگ تاحفص نیا رد

 هتسا هفرگن رارق هلجم ناکدنناوخ هجوت دروم یبلط
 .مينکیسپاج نآ یاجب یراتساوخ رپ بل و فذح !رثآ
 یاههتسلوح یابهرب : امتیس هرانس هلارا یارب اه ههافرب
 نیازا یتارالفتنا هچ هک دیهد عالطا اعب تدراوتل امش
 تبار , نامدوحم تاناکما نیمه اب ات « دیراد هلجم
 .تساع تلوخ تیاه . ننا هک ميروآ مهارف ار امش
 ۱ هکميیهد راشتا یاهلجم ات « مينکیه شالت هتفه كي
 تروص ,ا ییا هکستفو و دریگب رارق امش دبیات دروه

 یاهنفل و اهغما هب هجوت اب - دریگیم دوخب قفحت
 نامنق زا یگتسخ .- زا ريت شتفر الاب و هلججم ناگدنناوخ

 یناناکما «ب هجوت اب ميهاوخیع امش را ططقف , دوریم ردپ
 هیکت اب و دناب عقوتم اع زا ۰ تسا ناهرایتخا رد

 تاعوبلس هپ ار نامقشع لصاح ۰ یفلعنم ریغ یقوت رب
 .دیوشن رکنه : تسا هدش هصالخ امنیس هرانس راشتلا رد 6

 هرانس دوح رطاخب « امنیس هرانس رد تیلامف ؛ نامفدق اه

 لئاص یارب هلجع نداد را رف هاگیاپ ۵ و هل میس
 ۱,۰ یصخخ

 اب و ميراشفیم ار داهیوخ ناگدنناوخ هه تسد

 یاهقباسیب یاههمانرب . ميراديمرب ماگ ۰ اهنآ یمرگتنپ
 + دیهد ءزاجا هک ميانید 5رادت . هلجع رد هارا یلرب

 رورمبو ميلامث یرادنوخ اهتآ هراب رد نداد رامش زا الف
 . مینک هدایب هلجم رد

 ناگدناوخ مومع تیاضر؛ هتیمه زا رث اعدا مک ام
 نمطت ار نيا . درک ميهاوخآ بج ار اهنیس هرات
۳ ۱ ۳ 

 ی
 ِ تیم



 یاه سکع
 ۰ رم

 ۱ ینانثنس

 بوبحم نادنمرنه لاحبات ابآ

 ادیادنید لیامش و لکش نیا رد اردوخ
 نیا رد هک ار يناهکع ! هن دم
 راکمه تخبتسد ء دینک, ۳

 را ملک .تسا «رهلک کننوه» ام

 و د یاهکع ؛ بلاجیزاتنوم
 : زن نوت

 ۰ شراک لصاح و تساهدرک زاتنوم
 .دینکیم ؛دهاشم هک تسا یناهسکع



 : تفگ ناشوک لیعامسا رتکد

 اخ ملیف شیامن اب
 ... مفلاخم تدش لاسروین وا

_ 

۳ 
 هنس نلفاحم رد هتشنت هصشع 03
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 ِ نیش ؟دج زا فحب هن وب هد میاس لاس

 _ِ# لاسرویناامنیس « كايعيساپ و ایسا یاهامنیس

 . نویساروکد رییغت و ریمعت را دمی زین
 ۳ رپ 1 تهاد رده وخ یجراخ یاهملیلف شیاس هب

 ۹ اتخآ رد اهلاس تایهساپ و سا ی هاسیس

 زا یلو دندوب یناریا یاهملیف شیامن
1 

 یجراخیاهمایف شیامنب هتشذک لاس رخ وا

 ۱ شورفرپ زین لاسروینا اممیس ۰ دندومنور
 هنفاب یناریا ملیف هدنهد, شیامن یامتیس نیرت
 _ هر 5 یجراخ ملیق شیامن ۰ هیت اتخ .467 تنا
 ِ . دنزیم یثاریا

 ۱ _ِ هتعنگ  هتفهام راکت ربع
 ۱ اححا مالقاراب رد ناعزک لیعامتا

 1 هبامنیسب نیا رد یجراخ یاهملیف شیامن

 می رپ دنب هک نقدوک نکد هست زک
 ت اریزیچ نینچتسا فورعم نا ریا یامنیس

 مها وخ تفلاخم لاسروینا املیس رد یچراخ مگ و تفااد در ومیب

 نینچیم یاکرش تسا نکمه هتبلا . درک _یارب ار اهتس نیا یام كس نم

 هلححل ات وما هتشاذگ ینا ربا یاهملق شامن

 ملیف شیامن اب مراد ندب رد ناچ هک ی !

 و یدید ات هناز رف دددش فالتخا

 تسا هتف رگ الان شود راد

 . مرخین 4 دنشاد هتف رگ یلاه مسمصت

 یدیئات هنازرف و فورحم هدنناوخ شویرا د دبیدش فال تخا هک تینا حب 0

 اهنت ار رکیدمه یاظحل ء دندوب رادروخرپ یدایز تیمی ِ ۱ یتامز هک ودنیا

 ! دنیاسح هیوت رکف رد یلوقبو دنراذگیمهحفصمهرس تشپ ابترم رخاوآ نیا هننشادگ یمن

 نیادراکالپو شیفآ یتقو . دش اغآ «بآ ربزدایرف»ملیف شیامن ناهز نا تافالتعتا

 دش تحاران تدشب یدییات هئاررف تفای راثتنادوسب نیریاس زا شیپ شویراد مسا هک ملیف
 رگید فرط زا شویراد و فرطکی" زا ملیف نادزگ زاکو .دننک هیهت و وا نیب هکیروطب

 . دمآ دوجوپ یدیدش یظعل یریگ رد

 هک "ژوطنیاو دنک لخ ار لگشم تشاوتتناتسودیاه تطاسو دمپ هب خیرات نآ زا

 .تداهدرک ادیپ یرثثیب تدش رخاوا نیایمیدق تسود ودنپا یاه فالتخا مياهدينش

 انس هراتس - ۳۳۵ هرابش -  4 هحفص ۲

 اهیندینشا امنیس رد یحر

 اههرهچ زا

 رندش ادح رگیدکب

۳۹ 

 یفوع جور یرسد دیه و یتب 8

 ید ناوخ هبیمز رد یعب ه كن زوم

 انار و یزاگنهآ هیعمز رد یرگید و

 رگیدکت زا امسر « دناهتشاد تیلاعف نکا

 ناثنایفا رطا وناتسودهکیلاح رد دندش ادج
 تسود ار رگیدکب مه زوه اهنآ هک دندقتعم
 یگ دن زجا ود ۰ یتافالتخا زور اهتمه « دنراد

 ! تخاس نکمه ریغ ار ناتاهناقشاع

 زادعب هک یاهراتس نگنو نیلبآ ۲۳1

 وجلد نازرف اب یقثاع و قثع نارود كي
 شرداع قانتا هتشذگ هتله دش ادج وا زا

 . دیدرگ ندنل یهار

 یلصا تلع هع دنراد هدیقع یهورگ
 باصعاددمتو حیرقت رطاخب نیلئآ ترفاض

 دنب وگسنازاس هعیاش هکبلاح رد تسا هدو

 تقر دهاوخ اکی رمآ هب ندنث

 هچنانچ شرهاوخ و ردپ ندبد نمض ات
 .دفادرگربنا رهت هب ار اهنآ دشاب نکمم

 دوبهدخ اهنت الهاک رخاوا نیا نیلبآ
 شنا رهاوخ «نگیو نتفر زادعب هک ارچ
 یرگبد زادعب یکن زیل نن رقاک و نیلک از

 یندفام ردب راک ردو دنتفر اکی رمآ بت
 , دندش

 مامت نیلبآ ءوجلدو وا یلادج زادعب

 زا دعب وا

 یامنیس یسکس هثییرنه ؛ مادآ ال
 تسیل رد یفاهز هک دیفادم ار اربا

 تیلاصفمامترود تسیتدم نونکا 7 9 2
 یرادناخهبومدیشک طبخ ار شایرنه گ

 !دنکبم هچ ندنل رد نگی و نیلدآ

 زوم یرید دیح تیلاعف

 راتود یکت و تسا هدوب وا یامنهار

 التخا رو یبع یلاه همزهز
 |« هکنآ اشیمهدبنش ودنآ تایه

 ورخرسپ هکیلاح رد هدننا « هتخذگ هحنه

 5 رتثم یگدنز هرمن «ندیاه» مان یلا
 دندش ادج مه زا ؛ تس

 دا یعونت دو هدش هتسخج

 9وزیولت یاهراک هنیمز رد هک وا
 | - یباه تبلاعف رابود یکی زین

 زا - نارگتراغ ینویزیولت لایرس

 وخسهکینازاسلیف هب بلغا داد ناشن

 ۹وگیمدنهد تک رش ناشیاهملیف رد ار وا

 *تبغد زا یلاخ و تحار یگدنز

 رگ دهل وخن ضوع زیچ چیه اب ار یراد

 تسا دقتعم رتشیب مارآ اها »

 ین زیولت یاهراک شیگد نژ راوج
 رعنرد مک و رت عونتم ا رنیا نوچ دهد

 . دنادیم

 تستدع مارآ لاح ره

 تا هلاآ رودب امنیس زاو هدش نیش
 اون هنسه یارب تناوت دهاوخ ابآ
 «تسی مولعم ؟ دشکب ملق ار ترهش

۰ 



 هتشذگ هتفه رادف رطرپ یاههنا رت

 اجنآ زا هک یئاهراون شورف رابتعاپ
 ( دنترابع .تسا هدش هضرع

 یناریا یاههنارت
 شوبراد ۱۳ لاس 9

 یا ۰
 راتس « تاجانم

 ه رب بش مارهش " یتشاع ؟ی سا

 رهورفالبل « نیلوج -*
 هدداه م هزات فرح - ۷

 یتس مس هاگ هلبق - ۸
 ینن « هزات قشع - ٩

 یناگبایلگ بک ا« قشع هنوخ .- ۰

 یجراخ یاههنارت
 یارجا «والوتوال»و «متوژ» -۱
 رماسان ود یادصاب هزان

 یتیسومبتشگ ز زاب»كاب ز ویم وتكاب ۷

 تی هورگ زا «ینرج رتسب» ساک

 سک و ربیتپ یادص اب «دل راد رتفا»
 تلکج هورگ یا رجااب «البک ات » سبب 6۵

 یادصان «زروال كبتام ون ا» موبلآ 1
 .سکجیدید

 تیلوژ ووئمور هورگ موبلآ -۷
 ابا هورگ موبلآ - ۸

 هور ۹۳ «رویفتانید هد رتاس» ۵

 زبجیم
 زا هوا یودآ رویم کت[ بس ۰

 مایناسب هورگ

 ! یدا زآ رذون یاحهدازیلاو
 ییویدارهمان ربشخپابهتشذگ هتفه []

 ین هتفه همه هک امش یارب و امش اب

 دشیم ن
 فورعم و هک دیدرگ صخثم نینچ

 زا هبطاق یاقآ پیت رگیزابو رتائن

 یدازآ رذون یادص اب هعمج

 نیا

 رهچونم هب ار شیاج و هنر رانک همانرب
 .تسا هدرپس هدازیلاو

 ههانرب شخب زادعب : تفگی م یوار

 تاب رظناب هک «ابلاتیا ۰ ایل اتبا» ینوب زیولت

 داقتنا رطاخب و دوب وربور مدرم تواغتم
 نارادفرط زا یضعب فرط زا هک یناه

 دمآ لمعت همان رب نیازا یدازآ رذون یدج

 شایرنه یاه تیلاعف زا یرایسب رود وا
 هدانفا رتاثت رکشب رتشیب و هدیشک طخ ار
 ۰ .تسا

 دنراد هدبقع «یدازآ» ناراتسود

 و یتراجت یاه همانرب رد تکرش اب وآ هک

 شایرنانت تیصخش هب دی ابن دنسب مدرم

 . دروآ دراو همطل

 روضتم دان دج لایرس 8
 ؟ داتفا قد وعت هب دنمر وب

 هزات لایرسینویزیولت طبخ ال
 رارق هک خلب ناوید مساب دنهروپ روصنم
 دربذپماجنا ناشاک رد هتشذگ هتفه زا دوب

 و تسا هداتفا قیومت هب یمولعما تلعب
 ار قوف لایرس دسریم رظب هک روطنیا
 ۰ یازکا دنهاوخ طبش نا رهت رد

 خلب ناوید
 همانربناگدنسیون زایکی هک تسا هناقشاع و

 یاربارنآیاهژاتتشادرب اب ینوپزیولت یاه

 یخبراتیاهی امتسد یاراد

 .تسا مدرک میظنت یتوبزیولت همانرب كي

 بلا هدنمروسپ هزات لابرس

 بز نیت ,یاح نایزس بک یناکعیپرنخ
 كي زا همهو نیریش و خلت . قثع هصق
 شقنتسا رارق دناهتشاد یزاب مياهداوناخ

 . دنشاپ هتشاد هدهمب ار یلصا یاه
 یتیگ. میطم دمحم هلبج نآ زا

 ,ژاتهرهچ دنچو هدیپس ؛ یجرک « یچتعاس

 (ابوگ یساکع) دوعس : زا دلجیوری اهسکع # أ

 رب بیج ! نیاس لما

 ؟.. دو ریم نآ رثا زا
 شدوخ یارب ههانرب یارجا ماگنه تلما هک یلاجنج و ادص ور 8
 .تساهدرک اپ و تسد یباوارف نارادتسود راب دنچ اب كرت یایز هدنناوخ ن

 «نیاس لما» دننام هک مه ناکیادژآ ترسنک یارجاو نآرهت رد د تشگ رب و تفر
 راثفا بیرق زیورپ ینویزیولت یوش رد هک روطنیا الاح و درک اپب ددعتم یاه

 شاهنارتره ابتساهتشگفورعم وا یرایب و  طسوت دنآیمرب دهاوش و نیارق ز
 راکت« ناکیادژآ» مساب یاهژات هدنناوخ

 . دش دها وخ

 نانچفآ زا شروثک رد نیاس لما رگا

 ردو دوبن رادروخرب « دیاب هک یترهش

 نا تسد اههد

 ]وقب و تسا

 یم نو ء دنک. ط وع

 یهردیگنربمد ره فورعم
 . دیآ

 هنیس نادنمقالع تسادیب هک روطنبا

 نتوبدم ار شتیبوبحع رتشیب ضوع
 رد دسشابیمشاینار سیا نارادتسود

 زا یکب « ناکیادژآ » ضوع

 یتتشاد تسود و ابیز یاهرهچ اب وا
 رد بسچلد یتاکرح و مرگ ییادض و

 نیا دندوب هدرک ریزارس وا پیج
 هب یدابز یاهلوپ هک نیاس لما كاچ

 هب راب

 دناهداد ناشن یور «ناکبادژآ+
 گه وشع نیا ایآ هک تست مولعم چیه و

 ترور شش وخج

 اب دوریم ناریا زا د بیج « مه كرت

ٍُِ< 

 توکس زد رب وایش سابع
 و هقباس اب هدنن هیهت زیوابش سابع

 هس:نوچ یلاهملیف هک ناریا یامنیس بوخ
 . و قیفر ظفاح ادخ هس رصبق س هناوید

 كي رد رخاوآ نیا « ,مناهدید وا زا ار

 زیوابش . دربيم رسب یاهفرج لماک توکس

 ار ملیف یرس كي هیهت هژورپ هتشذگ لاس
 نازاسملیف زا نت دنچ اب یتح و دوب هدید

 - ه هحفص ۲]

 هدوب هدومن یتارکاذم زین یناریا بوخ
 هنارا تصرف ۰ یلام یاهریگ رد یلو
 و دادن وا هب ار هزات یئامنیس یاهراک

 مدسع و زیوابش توکس هک ت  دیق مولعم
 رادیاپ ۰ هدننک هیهت كي ناوعب شتیلاعف
 هاررد ار یو مه زاب هکننا اب دنام دهاوخ
 .دید میهاوخ ادصورس رب یئاهملیف هیهت

 امنس هراتب -- ۲۳۵ هرامش



 «؛مجرتم ۰ هدسیون یناهارف دازهب []
 نیک ویدارو رتات رگیزاب و نادرگ راک
 لاسبقسا اب وا سورع رتات اهزور
 لاس دنچ تسا هدش وربور یاهداعلاقوف

 , هرقن یاه ملیف رد تکرش اب شیپ
 مشخ هاگداعیم ول رگ ۰ زواجت ۰ غاد
 یلاهتیلاعف زین امنیس یرگبزاب هنیمز رد
 . داد نا شدوخ زا

 رپ یاهیاتک زا یکی هتشنگ لاس وا

 تر وصبار « اب رس و كانس» میساب ششخورف

 ارثآ یداد رارق قبط و دروآ رد ویراس
 ۰ تخورف تیساناپ تکرش هب

 نیایور زا تشاد رظن رد تک رش نیا
 ینایمیکد وعسم ینادرگر اک هب یعلیف باتک
 هتس زش اهداد را رق یعاعت هک دنک هیهت

 قیوعت هب رابره نآ یرادربملیف یلو دخ

 . داتفا

 ویراس نیمه دعب یدنچ یثاسیک اما

 زا نآ یانبمرب و دیرخ تساناپ زا ار

 و درک تفایرد ماو رنه و كنهرفت رازو

 نادرگر اک و هدننک هیهت ناونعع شدوخ

 شیفآ ردوا مياهدینشهک روطنبا.تخاس !رفآ
 زین ترانس ناونعب ار شدوخ مسا اه

 . تسا هدرک دیق

 اه راگنربخ ابانق ندخ ایوج یارب

 دروم زد یناهارف دا زی اب تشاد یسامت

 ناترظن زا ریز رد شاهفرح هک ملیف نیا

 : درذگیم

 ااضق هک تسا بوخ _

 یوبرانس یاتبه رب یئایمیک هک دنن دیمو دن راد

 رخ رثمع ر

 یافشا راد هدهعارینارگنک . یعیفر

 یعیفر نسح هتشذگ هتفه هرخالاب

 ار «خرس لگ غاب» ملیف نتخاس داد رارق
 یعیفر .دومن دقعنع ناریآ ملیف هناخ ان

 هدوبیلیف نیا نتخاس دصرته هک تساهتدم
 هدهعبرعا نیا یلیلدب راب ره یهتنه ؛ تب

 یعیفر هک دوب رارق ادتبا .داتفایم قیوعت
 شدوخ زایئویرانس _ساسارب ار ملیف نیا
 لوا هثیپرنهو دزاسب ینابیش دیشسج یا رب
 یو .دئاب یدازهب نویامه مه شلیف
 هجاومیاهلداح ابسسو دش شضیرم یدا رهب
 ماجنا رسودناهقوعم ملیف نیا هیهت و دیدرگ

 ] )]7هحفص ٩" -

 ؛ دومن یدا پبنون امه لر

 ب ۲۳۵ هرامش

 7۳ هی ی

 موی

1 

 اب ملیف نیا دش رارق سپس . دیدرگ یفتنم
 ریواصتنامزاس یارب ینارگنک دیعس تکرش
 و دشن رسیم مه راک نیا هک دوش هتخاس
 نتخاس رارق یعیفر هتشذگ هتفه ماجنارس
 «ناربا ملیف هناخ» اب ار «خرس لگ غاب»
 : دب وگ ی م یعیفر . تشاذگ

 ملیف نیتسخن هک تساوخیم ملد -
 یولجهاوخلد یطیارش اب « مایئامنیس دنلب
 «نآریاملیق هناخ» نونکا و دورب نیبرود
 .تسا هداد نمب ار ناکها نیا

 امنبس هراتس

 تللک ۰
 نم

 نم یویرانس رطاخب هک یئابمیک #*
 انسار شدوخ الاح , هتف رگ ماو

 ؟ هدرکدادملق تسر

 ماو رنه و كنه رف ترا
 دو زا هعنا ۹

 0 ۱ فای رفیق و دریک
 ۲۳ 3 لینک هک زا ایا

 و
 ۹ هکاب رد تسرانس ناونیپ ار شدوخ

 ۳ . تسا هتشانگ
 ۳ * تسیاهفیم هچ رگید

 یئایمیک هک دشاب نیا شتلع دیاخ 9
 ۰ تسا حداد -

 1 یلارییقن هراس رد

 هنوگجیم مرادربخ نم هک احیآ ۲ _
 : تم ۰۰

 دشاد هتشاد تحی یاهعاخ

 هک تشت دنبب یابنیک زل یتسیار
 هفومزین البق نوچ دنکی یاهزاک تین

 قدابسص یهمق اب لکآ شاد نتخاس

 دوشیم شب یگنر روطب هکبشود ره زا تاقباسم هبلک ۶

 ۱۳ میعتسم روطب هقاسم ۱ *

 نوب زد ولت زا دعب زور هقباسم

 لنحم رنک و تسا هتفرگ الاباج همه لاتوفبت اهزور نيا
  دس ر- هتفه نیا زین امدشابف لابتوف زا یفرح نآ رد هک دیبابیم

 -م,اهد نندوب زب ولت زا یناهج ماج تاقبام شخب لودج پاچ هب مادقا
 . دنریگ رارق تاقنام نایرج رد تحار لایخ اب

 دا

 نا گنهرف ترازو زا

۱ ّ 
 ۷ درک ار یراک نینس تانح

 د ومحع دصق اب كلاخ ملیف

 رهب هل اح
 مارخسن نوج موش هقاو ایاضق نایرچ
 دراد دصق یئایمیک هک منک لوق

 اف رد نم تسا ملسم هچنآ هنزب فلک
 لمعل!سکع وا راک

 . داد

 یاهفرح زا دعب : امنیس هراتس 8

 رقدب زین لیگ نیسح هتفه نا یناهارف
 راگنرخ اب یاهبحاصم یط و دعآ هلجی

 كس رفس ملیف هراب رد ار یبلاطم هلجم

 هنه هک درک نا ونع یئابمیک دوعمه هبلع

 . دیناوخیم هدننآ

 ر یسلجم و

 ز نشور هلثا تسح و دش دها وخ شخپ یگنرروطب یناهج ماج لابتوف تاقناسم

 شرازگ ار ميقتس تاقباسم ناریا یامیس نویزیولت شزرو رسم

 : دش دهاوخ شخپ سپس و طبض راون یور رب هک زین
 ا هکش ةب ط زا دنراد ميقتهشخبهک یفاهج ماج لابتوف تاقباسم هک تسا ۴ . دخ دهاوخ شخپ :یسراف راتفگ اب نارهترد این یتالیم» و «شنمهب هللاءاطع»
 1 هب اهنآ راون هک یتاقبام اما ۰ دش دهاوخ
 زوج هک تا یرورض هتکن نیا رکذ .دوشیم شخپ هکبش ود زا « دوریم نویزیولت
 یتامدقم هرود رد نیتناژرآ لابتوف لانیف و مود تی
 . دش دهاوخ مالعا نویزیولت هلیسوبلانیق و مود رود لودج « اهمیت تند

 میقتسم شخپ همان رب #

 زا هک یتاقیام

 ربا یلم نویزیولت یرسارس *عبش
 : زا دنترابع شخپ

 . تعاس دادرخ ۱۱ هبنشجنپ 8
 هیحاتتفا هقباسم) ناتسهل و ناملآی ام

 یور سیم و دوشیم لاسرا نارهت

 دش دنهاوخ شخب ميقتسم روطب هراوهام هلیسو و نیتناژرآ
 ال تعاس بيترت هب دنوخیم شخب ناريا یاهیس نا

 # میقتم هتاس شخپ ۰ رهظ زا ده ۱۱-۰

 ادخ دلونام» هلیسو هب

 ارگرب زا رب و دشاب
 یمع



 تاعوبطم یایند زا یئاهربخ #

 اه یتاعوبطم زا

 تحص. یتاعوبطم لفاحم رد #*

 یکییادصورسرپ یاهتش اددایراشتنا زا
 دنچهک تسا تاعوبطم ناگد نسب ون زا

 هدرک رایتخا یملق توکس تسا یلاس

 یناشول زیورپ زجب تسی یسک وا «تسا
 یناهتشادداب «شباتک یلوتب هک
 ] تا «هن وگبا وج»

 همانزورفورعم هدنسیون یلاباب سروک 8
 هتخاس اب ار دوختقفاوم هتشذگ هتفه ناهیک

 رشتخد - شیاهناتساد زا رگی- یکی ندش
 . دومن مالعا ملیف تروعب - ینراپیت

 ساساررب هک تسا یهلیق نیمود نیا
 . دوشیم هتخاس یئاباب سوروک یاهناتساد
 رسم « دزیریم یکشا بشعا » ملیف البق
 سوروک رادفرطرپ یاهیاتک زا یکی یانیم
 شیامن زونه هک تسا هدش هتخاس یئاباب أ

 ۰ تسا هدمابن رد

 تایرشن هدنسبین یئایحادومحم #
 لابقا اب شیاتک نلوا هک , زیخاتسر
 زا سپ هامکی و هدیدرگ هجاوم هماع
 «تسا مود پاچ یارب هدامآ , راشتنا
 هک دراد پاچ هدامآ رگید باتک هس

 هسره « دایز لامتحا هب ۰ اهباتک نیا

 .دوشیم رشتنم نامزکی رد

 مج رتم وهدنسبونیرظان تمعن
 یاکیدنسنا راذگ یاب زایکیو هقباساب
 تاعوبطم ناراگنربخ و ناگدنسیوت
 شایعس مامت « ریخا یاهلاس رد هک
 ار شایلدنص سک ره هک دوب نیا

 دارت تهجیب تاعوبطم طیحم رد
 طسیحم هب هرابود ار وا « دنکی م

 یدروماب اریخا « دنادرگ زاب شراک
 اهلاس زا سپ دوخ هک هدش هجاوم

 «دنفاز» : «تاعالطا» اب یراکعه

 یکبایوگ و تسا هدش هداد صیخشت
 هدوبنیا ما نیا هدش رکذ لیالد زا

 یراکیبدرومرد « دنزیم و د
 بیم ناشن یلععلاسکع ةچ وا

 یاهنب رتب وبحم تسیل ناناوج هلجم فرط زا

 وب زب ولت تاب زوم.امنیس
 تبوبحم یماسا مالعا اب هتمه نیا ق

 یلاجنچ مودنارفر , امنیس یاههرهچ نیرت
 روش اب یرارزگ ربماگنهرد هک ناناوج هلجم

 مامتاب دوب هدش وربوری دایز ناجیه و

 ۰ هدیسر

 هتشذگ لاسرخاوا زا هک مدنارفز نیا

 باتتناویار ناژیم رظن ژا دوب هدش زاغآ

 هارمهیدایز یاهیت ژیو اب اهنیرت بوبحع

 ببوصف تسیل راشتنا هکنیا رظن ز

 بسکعو ناجیهابیرتهل ر و 9 اییم رد اه نیرف

 یماساجرسبتسا هءدش وربوز یدابز لمعلا

 ميژادرپیم رب ز رد اهنیرتب وحبم

 كيزوم درم هدنناوخ نیرتبوبحم 8
 پاپ

 ییآ بم راتمس ۲ شوبراد 9

 كيزوم نز هدنناوخ نیرتبوبحع 8

 هیدهع-۳شهار -- ۲شوگوگ - ۱
 الیل نوچ یناگدنناوخ تسیل نيا رد

 یتادنچیار هرهش و نیرفآ شون « رهورف
 زا دسریم رظنب هک روطنیا و دناهدرواین

 هدش هتساک یدایز نازیمب اهنآ تیبوبحم
 . تسا

 یقیسوم درم هدنناوخ نیرتبوجم 8
 ینا ری لیصا

 جربا_۲نایرجش- ۲ یناگنایلگ - ۱

 یقیسوم نزآ هدنناوخ نیرتبوبحم #
 ینآر يا لیصا

 یتهم ۳ هدیاه -۲ !اریمح - ۰

 هنارت یارجا تسا مولعم هک روطنپا
 رتشیب هچره تیبوبحم رد «شاب منوپزمه»

 بم و ۳ ک ِر

 زاگنهآ نیرتبوبحم

 - وا - ۲ یک وژاپ شخبناهج ۱

 هداز یعامش ۳ یناحور ناوریش

 ارسنارت نیرتبوجم 8
 ۳یک وزاپ - ۲ راثفاریمامه ۱

 ازارفرس نالدرا
 هدبزگ رب ناگدنناوخ نیرتبوحم 8

 مدرم
 بیعاجش ست ۲ یساعآ هللات هح

 یرای- ۳

 مدرم هدیزگ رب نز هدنناوخ
 رورحور بت اورهس۲ تیکت ۱

 یجراخ درم هدنناوخ نیرتبوبحم
 یلیرپ سیوللا-۲ نسوز سیمد ٩

 نتوهزآ یند - ۳

 یجراخ نز هدناوخ نیرتبوبحم
 س ویتام یرم -۲ نیاسلیقا - +

 لبت ومزآ ی رم

 یرام و یناد دسریم رظنب هک روطنیا
 هکش ژا زونه ناشوش هکیدوجواب دنومزآ

 یلو هدشن شخپ نویزیولت مود و لوا یاه

 ناریا رد یدایز تیبوبحم ناشدوخ یارب
 . دناهدز مهب

 یناریا لایرس نیرتبوبحم
 مودیلاژریه ورخ ب۲ قالط - ۱

۲ 
 هداوناخ كپ ۱ زاهمه ۳

 لابرس نیا هک ميدیمهفن هرخال اب ام

 -سکع همه نآ دوجو اب ازریم ورخ
 یاههدنناوخ قادمب روطچ "دنت یاه لمعلا

 ۱؟., تا. هثمآ شوخ ناناوج هلحیم

 یجراخ لایرس نیرتبوبحم
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 رو سس ی .تتتصع

 ی

 یی سس 7
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 دش مالعا ون داز 9 ن
 نویلیمشدرم -

 یچنیواد درانونل یم

 یفاریا هعانرب
 تل اب وقف سا ینامنیس ملیف سس ۱

 هطوبرم یاقآ

 وثش نیرتوبحم

 شیامن نیرتک رزب - ۲ رفص هکبش - ۱
 + اع ست ۲ هتعه

 نهوش نیرتبوحم 8
 ام ۳ تاوخرف نوهورف -

 نادراک زیورپ - ۳ یشابطایخ

 لابرس درم هرهچ نیرتبوجم 8

 ینارپا
 نیعس ۲ - یهلادسا دوم - ۱

 هداز ینف - ۲ ینارگنک

 ینا ربا لابرس نز هرهچ نیرتبوبحم 6
 _ییارهسالیژ_۲ یچتعاس یتیک -

 ر ءطنیا یمساف ایر ۳

 تک رش ت یچتعاس یتیگ

 دسریم رظنب هک

 «ایلاتبا »لای رس

 هتناوت رگید لایرس نیدنچو « ایلاتیا
 نویزپ ولت یاهنیرتب وحهتسیل رد نانچمح

 دشاب هتشاد رارق

 درم یرجم نیرتبوبحم 8

 دوس ۲- یردو رهچونمم

 رداهب زیورپ -- ۳ یدیحوت

 یرجم نیرتبوحح 8
 یدمحا یجات -۲ بناتهژ دولوم - ۱

 یفطاع د ول وه ص۳

 وئدار دره هدنیوگ نیرتبوبحم 8

 نایعیصوت نیسح-۷۲ یناحور یقت - ۱

 ینامیا نما تب

 نز

 ۳۱ هحفص رد هیقب



۳۳ 

 نآزاسملیف و اهملیف

 هداز فا رشا یاد

 «ادگ»:«مدا فا رشا» ملیف مان لوا هب

 یادگ» هب دیدرگ لیدبت و دش هفاح مه

 تسا یلوصحم ملیف ننا « هداز فارثا

 یرداهبهلا ززح 6 ملیفناگ ر بم ویدوتسآ زا

 روب نب مهب زا یلوراتس ساسارب

 نبا رد . تسا هدرک ینادرگ راک ! رثآ

 تسا یعیفر تمعن نآ هدننک هیهت هک

 دیعس هدشیرادربملیف یعبطم لاک طسوتو
 :یوسوم لالج ء یئابطابط زیگناروش : دار

 . دنراد تک رش دادرهم دیشمج و دازرهش

 لخارمنونکا مههک ار هداز فارشا یادگ

 اعآروناب یئامنسنامزاسدوشع یط نآ ینف
 . دیامنم شخب

 دیرخرز

 ندومنهدامآ مرگ رستخسیئانص اضر8

 نلا رد تسا « دیرخرز» شاهزات ملیف
 یئامتس ناهزاس زا تنا یلوصحم 4 ملیف

 یثویراخبیاسا ربآرنآ یئافص و كنرف رهش
 ینادرگر اک و هیهت یئامسک هللا بیسهزا

 تیلاورهچونم : قوثو رهچون تسا هدرک

 دومحم ؛ یریم « دنولبلج هناوج ۰ هداز

 زورهبونیرفآ یداخ اتکی هلثادسا « یفلعل
 هک ار دب رخ رز» دن راد تک رش رف نیهاش

 ناهزاسهدشیراد ربملیف زور مجنااضر طسوت
 . دیامنیم شخپ كتراگیر یئامس

 دراد همادآ نا راب رتچ ریز

 بیبج راک زا تعاس كي زا شیب
 هک ناراب رتچ ریز» هب موسوم شوا

 تیسانابیامنسنامزاس زا تسا یلوصحف

 بلیف یگنر رولعب یکناب اضر طسوف
 4هشخم یدادرب ملیف و هدش یراهرب

 . راد همادا هدناه یقب یاه

 یلویرانسیاسا ربا رنآش واکه کم لیف نیا رب

 » ملیفزا یربوصت 8

 هدامآ راک « تسب نی» یگنر ملیف 8

 هراونشج تمسق رد 4۳ دابص زیورپ شبامن

 نارهت لاویتسف هرود نیمشش یاههراونشچ

 ردیمومع شيامنب یدوزب دش هداد شیامن

 ملیف نيآ رد ۰ دمآ دهاوخ رد نارهت
 تنیرز نه ۰ رداهب زاورب « كيپآیرم
 تک رشرگید یاهدع و نایفسوب كيپآ «روپ
 لاویتسف رد هتشذگ لاس تسب نب . دنراد

 بیصن ارنزرگیزاب نیرنهب هزیاج وکسم
 . هچ كيپآ یرم

 تسین یدج .عوضوم "ناذرفو یفارگنک .دیعس نزاسیم شدوخ رف
 نادنهرته هارمه ناوج ناگشیپ رنه یرواه
 «شوروخ یرخف امنیس و رتاثت هقباس اب
 یشخبتیانعویباهخ نیهم ؛ دیرف رهجونم
 ۰ دنراد تک ره

 س ۸ هحفص []

 عوموس همانشیامن هتفه نیا زا

 یقوو زوره تکرش اب « تسین یدج
 وهآ . ییاره نسحه : ولئادغآ هرهع

 اسنس هراتس - ۲۳ هرامش

 تریا ینادرگراعب کل یهو سد

 99 ٩ یرمآ و ناریا نمجنا رد ی

 ۳ موطوم مین هیهل . دیآ 2
 " تسا ۷ یتطان مانهی» تین

 4« دار دیعس» ندش هییب

  اب 6
 رصان «۳۰۳ هیت » ملیف نارگیزاب -

 و هدیپم ۰ یدرونامیا كيب 9

 لیمکتملیف نیا تارگبزاب هدار ینف 2

 یرادرب هنحص راک زوم
 ۰ ناما و دندخ
 یگنر رول ینک هللا ترصن طسوت زا

 یکم اب ۳ بیت ون
 دیامنیم هیهت یهاشهاخ شترا

 تسهعب
 لوصحم« ردام كیا » ملیف ما ۳

 ۴ سییصع» اه هو تساناپ یئامنیس نامزاس

 .رداهب زیرورپوكيبآی رهتک رشابودایصزیورپ هتخاسم «تسب نپ

 ینادرگر اکب هک ملیف نیا رد تفای رییغت
 نارهت رد یناسحا طسوت یرداهب هللازیزع
 ؛قوئورهچونم هدش یرادربملیف زاربش و

 تک رش لالج و یدرمتسد ۰ یریم « یلیل

 یملیف « «ایسربش» 8

3 3 

 تستلاه راد

 "ِ . دمآ دهاوخ نا کا

 هدیبس هن یلگ

 هماس دیدج ملیف رد 6

 بو زر

 ۳ دیک یلگ «شخ و تسی»
 2 نیلگ یاههرامش رد ام هک دراد

 یاس

 و يدریم پاچ وایاجبار هدیسهات

 ۴ یی هک ملیف نیا (یرادرب

 ور گنر رول هتنه نا زا ملیف ریژآ
 غیا هم اکارآ و یفانیرم یلع
 رج ۰ ینان یروب دیغع نمهب دش

 یاهنقت هکن یلگ و لالج ۰ یخیاتم

 , راد هدهعب هتشون لذو اضریلع ارثآ

 چیپاپ
 فادرگ راک دیعس روپ لیعبسا 8

 ورخ یارب «جسباب » مان اب ار شاهزاق
 درک زاغآ یمیلست

 یراد ربملیف یقجن داوج

 طء هک ملل ن

 وه دوس

 یمادنارش ءقوئو
 ِ تک رش لالح و هتسارآ

 اهتسوبخ رس یرادرب ادص
 )ور رک

 مسلف یرادریادص هتفه نیا 8

 ودوسارن بامهلح ان رب ز«اهتسویخ رس»

 6م لش نب دش ماجنا ملیف اکیف

 یطلنسحمالغ نآ نادرگر اک و تسرانس
 یراد سلف یحرف دیشمج طسوت و تسا

 هکروالد تردق هدا زینف یو رب تسا هدخ

 دناسف اخر ؛ یرفظم "

 دنراب تک د یردنکسا و ت

 ایسوج تاهدرک هیهت بوک رس ار

 مناخ وهآ رهوش شبامن
 لی زا دعب كندق ره امتس 8

 هوش ملیف « مدنگ یوب » ملیق
 رویالم دواد راک نیلوا

 ]۶ لاهد یناففا یلع دمحم زا یاهصق

 یاهلبف نیلوا فیدر رد و دوب هتخاس

 ظل ناربا یامنیس یوگتفگ و ثحب لباق

 ۶ »۶ . دروآ دهاوخ نارکا.یور هب
 9اثییره دنچ و قارشا . هلیدع ملیق

 ۲۴ نا . دنراد تک رش رگید یانشآ ان

 . دیامنیم شخپ ملیف انیس ار

 . دزاسیم رصم رد یرهچونم هلاحخ هک



 :هراب رد یحیضوت

 ینآ ربا زوریاپملیفشورف

 یاهزات ملیف هتشذگ هتفه ز

 رطاخبیراوگوسمایا رد مهنآ ناضهر و مرجم یاههام رد تسا نکمه الوصا تسا هتشادن -
 شیامن هزات ملیف دیاب اهامنیس هک یطیارش ردیلو دشابن نارک؛ یور یملیف پانما نامز
 ناگدننکهیهت زا یضعب یهناهب هتبلا . دنیامن-یم یرارکت یاهملیف سشیامنب "مجط دنهد
 شیامشبارناشیاهملیف دنوخیم رضاح ناگدننک هسیهت رتمک فرطنیا هب زورون زا یناریا یاهبلیف یپ رد یپ تسکش رطاخب هکتسنیاتقیقح یلو تسا سرادم تاناحتما لصف

 زورفآ دیماب دننک ادیپ ار ناشیاهلیف

 و سس نت

 وولشادغآ هر هشء هان راشفا هتح مه

1 
 شرازک

 نونک مه هک یمتسر ایک سامع اقا
 دراد شیامن هدامآ ار «شرازگ» ملیف

 هک یامزات یویرانس ساسارب یدوزب
 ینادرگر اک «هناخ هیفصت » مان تسا هتشوت

 رد .دیامنیمزاغآ یسابعیلع یاربار یعلیق
 و یقوو زورهب تسا رارق ملیف نا
 ملیف انمض دنیامن تک رش ولخادغآ هرهخ
 شروک « ولشادغآهرهش نآ رد هک شرازگ

 و راشفا یسوه ء یراط ۰ هانپ راثفا

 نارکا یور هب یدوزب دنراد تک ر ش طاشف
 .  دیایم

 بپلیف یارب ینانیزم یلع نوچ " 
 زا نایکیچاخ لئوماس هژات راک یرادرب

 اذل تسا هدرک تعجارم ناريا هب رصم "

 انس ربش ملیف یهدنامیقا یهنحص دنچ
 رسصم رد یرهچونع هلاحتف هک ار
 - ملیف یرص# رادرب ملیف كي دزاسیم
 . دیاضیم یرادرب

 اهلگ یرنه هورگ
 وفورعم یارس هنارتامش اضر 8

 تسامنیسیمیدق نارگیزاب زا هک یریگناهچ
 یرنه هورگ» رگیدکب یعاس كيرثت اب

 ربهوالع هک دناهدروآ دوجو ار«
 یربخ, یتاغیلبت ۰ .دنتسهیاهملیف

 هرهچ فتک یهنیهز رد سکع و دیال
 دنیامنیم تیلاعف زین یقیسوم رد هزات
 یاهزاتحرط اب نینچمه اهلگ یرنه هو

1 

 نابداشمش اضر

 ۱ نود یو را ول

 س ك ۹ ۳ 4

 اس 7 ۱

 .بهج

 ندوبن . میسیونب ارنآ شورف ات دوبن نارکایور ۱
 هقباس نونک ات یداع نامزکب رد مهنآ هتفهلوط رد نارکآ یور یفاریا دیدج ملیف

 طاشت دنمرنه دلدوک

 ۰ یمتسزایگا

 یاه نثج و اهینامهم هنومن ارجا هک
 یرنه قانیمز رد دنهاوخب هک ار یدا رفا
 . دننکیم ینادرگر اک

 رنوک
 هک یناریا یاهملیف زا یکی 8

 نونک ات یللعب و هش هتخاس لبق لا دنچ
 درادمان «رثوک» تسا هدماین رد شیامخب

 نارسسا یور هب یدوزب تسا رارق هک
 راک و تسیرانس هک ملیف نيا رد . دبآ
 شرادربملیف و یمساق رهچوم نآ نادرگ

 هالیهسرفولین « رامیتوب تسا نایک یمساق
 میهآربا ءاتکنب هلادسا : هفیاط رهچونم

 یمادنا ریشو نایچنیشام ۰ هتسارآ .راخف
 متلیف شوروک ار رثوک . دنراد تک ر ش

 . دیامنیم شخبپ

 نوخ و مشخ و زابغ
 دنوماید شیامن هدامآ لوصحب ود 8

 یور هب یدوزب رابغ و نوخ و مشخ ملبف
 براکب هک رابغ رد . دمآ دنهاوخ نارکا

 هللاتزع هدش هتخاس اتسور دواد ینادرگ

 اضر و مارآ ۰ شوروخ یرخف . یمالختنا

 نوخ و مشخردودنراد تک رش یئاضر مرک
 دیشمجطسوتیدمحم رصان ینادرگر اکب هک

 دار دیع تسا هدش یرادرملیف یدنولا

 ؛ یسحا رهنچونم ۰ یلوکسا نمراک
 رفیناضر «یزا ریشیتنج: ی :ارهس نجس

 . دفراد تک رش یلایطاط زیگناروخ و

 با ۳ »۹ ی

 سابع«شرازگ» رد

 شامنتثرج اهنآ و دوش لابقتسا اهملیق زا زاب ات دناهتشن یزور رظتنم و دنروآرد

 اههشیپ رنه « ۳۰۳ هپت» ملیف رطاخب
 !دن وشیم مد رگ زاب هد یزود

 دسیلک یمسارم یط هتشذگ هتفه []
 ساب یفاریا ملیف نیرتجرخ رپ یرادربلیف
 دنچو دش هدز یقطنم ناما طسوت «۳۰۳» هپت

 و داردیعس تک رش اب ملیف نیاژا مهم هنحص
 ۰ دیدرگ یرادربملیف هدیپس

 زا لبق زورکب یرادربملیف هورگ هیلک

 نوخمورگ ناتسرامیب رد نیبرزو یولج نتفر
 ادها ار دوخ نوخ زآ یرادقم و دندش رضاح

 ۰ دندرک

 هورگ كي * تسا یراب نیلوا نیا
 مادقا نینچ ملیف عورش زا شیپ یرادربملیغ
 . دنهدیم ماجفا ار یناسنا

 : تنگی م یوار
 میرگ زا سکع دنچ هتشذگ هتفه لاح ره

 - یدرونامباكيب - ملیف ننا ناگشیپ رنه

 نوچهکم یدومن تفایرد "دار دیعس و هدیپس
 . میدوب هرامش نیا رد اهنآ پاچ هبب رداق دو باچ ریز هلجم تاحفص

 یاراد ملیف نیا ناگشیبرنه زا مادک ره هکنیا ۳۰۳ هیت» هراب رد یندینش ربخ اما

 پینات دننیشنیم رومیرگ تسد ریز هنیآ یولجاهتعاس زور رهو دنتسه یاهژات میرگ و پیت

 . ددرگ صخشم ملیف رد ناعیئاهن

 ملیفهدنزاس یقطعنم ناما زا ۰۳۰۳ هیت» ملیفهیهت هب طوبرم ربخ رد لبق هتفه ام
 ناراگن ربخ» اهنآ مرگ و ناگشیب رنه تانبرمق زآ یرادربسکع تالج رد هک میدو هدرک هلگ

 نیایقطنه ! تبا هدرک ربخ ار رگید تالجهناراگفربخو تسا هدرکن ربخ ار امنیس هراتس

 هتفهام و دیناوخیم ریز رد هک تسا هداتسرفامنیس هراتس یارب هنوگ حیضوت یاهمان هتفه

 ... درک ميهاوخپاسچ ار ملیف نیا یاهسکع نیتسخن هدنیآ

 امنسهراتس هلجم مرتحبم رییدرس

 رد جردنم ۳۰۳ هیت ملیف نادنمرنه هورگ نوخ یادها هب طوبرم رخ هب فطع

 نافاوج هلجم طسوت نوخ یادها حرطک اجنآ زا دناسریم راضحتساب ۲۳۵ هرامش

 رکشت اب - تشاد روطح مسارع رد هلجمنآر اگنربخ و ساکع طقف دوب هدش داهنشيپ
 - اصنیس هورگ نابیتشب هراومه هک ناتدنمجرا ناراکمهوامش یگشیمه یاهتبحم زا

 هب رگید هبرشن ره زا شیب امش هلجمهک اجنآ زا و دناهدوب نیتسار نارگ
 تسایرا زگسابس تباهن ثعاب سب نیا ّرادرادسیه مالعا دراد یگتسیاو ام یامضیس

 ام یرادربملیق یاه هنحص هیلک رد مرتچم هلجم نآ ناساکع و ناراگنربخ هک

 یهاگ هب نآ قیقد تعاس وی رادربملیفلحم البق تسا یهدب . دنیامن یماگمه ار

 . دیسر دهاوخ

 یقعم ناماس یر یو 6
 نبتسار نارگامنیس هورگ فرط زا

ِ 

 تفر

 . دش لامش یهار رادربلیف ود قافتاب
 نتخاس یارب لثوماس هکنیا یلصا تلع

 ولکارآ ) رادربملیف ون زا شاهزات ملیف
 هک تسانیا .دنکی م هدافتسا (ینانیزم یلع
 تسا یگنجیاههنحم یارفد وا مزات ٍبق
 .دنکسع هدنز ار تیطورشم نارود عباقوو

 ودراد مان »۳٩« هک هزات ملیف رد

 نمهب دش دهاوخ یرادربملیف یگنر هقب رطب
 و یخباثم دیشسج ؛ لالج , هلیپس « دیفع
 _یزاب نآ رد هزات هرهچ یدابز هورگ

 نایکیچاخ لئوماس هتشذگ هتفه [7] تسا یراب نیلوا نیا . تشاد دنهاوخ
 ییاوتحمنینچ اب ار یملیف نایکیچاخ هک داتساهب هک ناریا یامنیس یمیدق نادرگر اک
 . دربيم نیبرود یولج شاهزاتملیفنتخا- یا رب دراد ترهش هرهلد
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 ۱ مع ۰ پچ تمب سکع رد و دینیب بیم شناکلسه رانک رد ار نارگتراغدازریش اب و یلقنیسحرواب تسار تمس سکع رد [7
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 1 دیل امنیم هنهاشم

 ا رجامو ثداوح , اه تیصخش اب

 ینویزیولت لایرس یاه
 ... می وش انشآ «نا رگت راغ»

 رضاح لاح رد «نارگتراغ» ینویزیولت لایرس

 و تسا ینویزیولت یاهلایرس نیرتهدننیب رپ زا یکی

 زاب مدرم فلتخم تاقبط نایم رد ار دوخ یاج هتفاوت

 هلحم ناگدنناوخ زا یرایسب هکیلاحنآ زا . دنک

 هزابرد یعماج تاعالطا نتاد بلاط اهناتسرهش و نارهت

 وشیاهرتکاراک رتشیب تخانب و لایرس نیا یاهارجام
 رد «دنآهدوب لایرس نیا ندش هتخاس یگنوکچ نینچیه

 ارا«نارکترافد لارس سه تن ی
1 

 یوررد - لایرس نیازا یئاهکع پاچ یارب ميتناد
 را رد زین و كلح و

 بسانم ار تصرف ء, میاهدوب دهاش ۲ نویزن ولت 

 نیمهب یاهیحاصم انمسو - تاحفم

 بدم اسب لار ۱
 هعل اطهاپ

 رب و تسا هتفرگ تروصح هتشزگ هتفه هک هیحاصم نیا

 ن
 ِِ ی رس هوج نیا شوحو لوح

 ن دو تسانم _ «* هل ی ی ٍِ

 بیترث نیاب و میاهداد بیترت ینالسوتم دمحه

 رد «دنزیه رود «نارگتراغد لایرس نوماریپ ثحب روحم

 .ترگ دیه ا.وخ رارق لابرس نیا هیهت نایرج

 ینالسوتم یرنه تیلاعف هقباس رب رورم یارب اتمدقم

 ار شراک ابا یتالسوت» هک ميئوگب دیاب ۰ لایرس هدنزام
 رد و درک زاغآ امنیس رد یدمک یاهشقن رد یرگیزاب اد

 یهنیمز رد ات دوب یتیمقوم ندعآ شیپ دصرتما لاح هبه

 اجزا عط لی منم یدنادزگزاک نمی شامقالع درون
 قسفوم اتبن یویرانس دنچ « دیامت

 ؛ «لحم یاههچی» لکه

 هئارا «یکیرات و سرت» ناونعاب یملیف بلاق رد

 یاهتعادب لیلدب « :شیامن مقوه رد ملیف نیا . درک

 یاهلمعلا سکعاب «یئامنیستخ خادرپءهوحن و هژوس رد دوجوم

 یریگ هجیتن كي رد لاحرهب هک دیدرگ هجاوه یتواعتم

 یثادتبایابفلا هبطلبم و هاگآیزاسلیف ار ینالسوتم ؛ یلک

 رد «یکیرات و سرت» اما . درکیه یفرعم ؛ ًامنیس راک

 ای او تساوخیم ینالسوتم هک دوبن یزیچ نآ ۶ ومحم

 یفالسوتم. رگید ملیف ود یکی زادعب هک ارچ . تناوتیم

 نتشاد هرهب اب هک دینار تابثا هب ار تقیقح نیا

 لقادح كي رد - زاین دروم یاه هیامتسد و تاناکما زا

 زا یکی «شزاس» . دشاب یتزاس راک دناوتیم - یقطنم

 دوب یزاسلیف هطیح رد رگامنیس نیا یاهملیف نیرتقفوم

1 
 سس روت ر تك

 ار شایزاملیف هب رحت نیت

 امنیس هراتس - ۳۳۵ هرامش ۱۰ هحفص

 ۳تن 4 هجنکنش و رازآ یاغامت مرگرس ار

 رد راتشک 9 تکنح
 هد ه پیک ا دارفا لماح لیسوتا ط هقس

 هه

 و
۵ 

 یناریایامنیسملاج و صخاش یاهملیف زا دوخ عون رد هک

 . دوب مه یزاسلیف راک رد هفقو یتدم ۰ شزاس لابندب
 براک یارب بسانم یاهنیمز دعب و دمآ شیپ ینالسوتم
 نازیمزا یاهزات دعب , هجوت روخ رد ملیف كي ینادرک
 « زاسلیف كي ماقه رد ار ینالسوتم یرایشه و یهاگآ

 نيع ارد هک دوب ملیف نيآ «حیبذ » . دناسر روهظ هضمب
 یزاسلیف رما رد یفالسوتم همانراک ملیف نیرتهب لاح
 مسلیفكي ناونعب «حیبد » قیفوت زا دعب . تسمه زین

 شین رطخ و بسا زا ناگشیپرنه طوقس
 ..یمس یاهرامندژ

 یلسوتم ترم راظتننا هکیلاح رد « یناریا توافتم

 تسیلاعف كي یارب یبسانه مقوم ۰ رگامنیس كي ناونعب

 هک ینارحب. دشاب هدروآ تسدب یئاریا یامنیس رد هدرتک

 هدوپ هنرک تم یسراف یامتیس رد ار اهتیل اعف هنماد

 بینرتنیدب و دیدرگ لهاش زین ارققوم نایرگراک يا
 شامقالت یهنیمز رد تیلاعف و امنیس ژا ینالسوتم

 یاهطیح هب رجت كي یارب یبسانم تصرف

 کدام لایرس و نویزیولت ینعی . دما شیپ امنیس زا ادج

 ناریا یامنیس ناذادرگ راک زا یرایسب هک نامز نیا رد

 ۴۷۶ رد زین ینالسوتم , دندوب هدروآ یور نویزیولت هب

 یادهفرح یاه یهاگآ و توافته دیداب قفوم رگ امنیس كاي

 الصحام و تفریذپ ار یزاسلایرس هنیمز رد راک « مزال

 اس شهورگ مه ناتسود و وا ههام نیدنچ شالت

 يا مه هک دوب « نارگنراغ» هجوت بلاج و نتکارپ
 ۶ شخپ نویزیولت مود ههانرب زا نآ تبسق نیمهن هتفه

 الوجودنج اب یئانشآ هناهب هب ار ینالسوتم اب وگتفگ

 قبا اب شاهدنزاس رداک و ینویژیولت لایرس نیا هیهت

 .... مینکیم زاغآ لاوس
 ره اب و امن فرط زا نویزیولست هب شیارگ [۲]

 لو« دشاب هتشاد لیلد ود دناوتیم یرگید زاملیف

 ظضوم دعب و نویزیولت هاگتسد و مد عیسو تاناکما
 ٩ هتباو هاگتس نیا رد لاح رهب هک یداه یاههرهب

 " ته نآ هب نتفاب تسد یارب یرتدایز ناکما تلود

 با « دشاب لصا وه یا رب يا
 تسا

 ۳ رم هک میر دن



 تیدوجومردیقطنیدودح ات مش رظن دروم لماوع نیا زا
 رها دئراد هدهعب .یمهس نویزیولت هر شیارک هزیگنا

 هزیگنا هک میوگب تارج هب مناوتیم

 و ًامنیس رد هچ « نم یاهراک

 ۰ ته هک یزیج

 رد یدام یاه

 دنارآد یسوصمان شقن نویزیولت رد

 هفرح رد یرکید راک رد تسد ره لثم و متسه یاهفرح

 راکنا یلک روطب ار یدام یاههژیگنا مناوتیمن ۰ اّشیس

 لاحرهب ؛ مشاب هتشاد یئاعدا هچمه كي مه رگاو متک
 منادیم مال ار دیک ات نیا اما دشاب هناقداص دناوتیمن

 ریثات نیرتمک لاح همه رد یدام تاجایتحا میوگب هک

 هچوامنیس ردهچ نم تیلاعف یاههنیمژ رد ار نکمم شقت و
 قرفسهلیف كينتخاس یارب رگا ینعی . دن اهتشاد؛ نویزیولترد
 نیرتمک هک منک سح س ینویزیولت لایرس كي ای دنکیمث
 و رظندروم یاهح هبامتسد لباقم رد ار نکمه یدام معن

 هم

 ثاب نه هتمن

 مهایوخ پیصت «!اوخلد ,یراک هئارا یارب ماهقالع

 تشاد مهاوخ ژارپا یاهناقداص لیامت قارغآ نودب « درپ
 د ریگ مشچ یدام عفت یتعی « دروم نیا سکع هکیلاح رد

 ؟دید اب ط ابترا نودب و بسانها هنیمز كي ریارب

 نم رد یلیامت دناوتیمن رکره . نم یاهرظن هطقن و

 اتار تقیقح نیا امنیس رد منکیم لایخ . دزوایب دوجوب
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 اب ,حیید و شزاس داعت ماهدئاسر توش هب یدودح

 هیلع شناراب و «یلقنیسحر واب» هزرابم#

 ؟ دماحنایماحکت شاهتسدوراد و « ناخ رمع »
 اچ متسین ینثتص هنعاف نیا را _مهنع دشاپ رازگ

 یاهصهرح.«زاسلیف كي نأونعب مه نم تروص ره رد هک

 و لیالد ریثات نابزیم . متفگ هک روطنامح اما « متسه

 لقادح نم یاهراک تیفیک رد یدام یاههژیگنا

 نیا هک منکیم یمس لاح هیه رد نه و . تسا نکمم
 ناکما هارتیا زا هچ رگا ۰ منک ظفح ار تیصوسخ
 هک مه دایز یلیخ یراکیب یتح و یدام یاهنایز

 . هنشاج

 یسنویزیولت لایرس نتخاس یارن باسح نیا اب [7
 هدیاهتشادیداملیالد زا رق یوق یاهزیگنا « نآرگتراغ»
 نیا رد یلیم باب رصانع و لهاوع هکد سریه رظنب ینعب

 دسیناوتیم « تسا هدرک بلج ار ناتهجوت صوصخب هژوس
 ؟ دینک ناونع ار یگتسویپ نیا لماوع زا هنون دیچ

  هبرجت یواکجنک

 ؛ هتخانشان ادودح و دیدج یهنیمز كي رد یزودنا

 ؛ تی هله و رد ینالسوتم

 هجیمو یماتسادزورخب هک مدربیمن هی ایگ زگ ره نیا

 مسلیف كي نتخاس یارب یساسا هیامتس ار« رولاس
 مسک را فرس هک لمهاوع یخرب زا نوچ مهد ر ۳

 هیاپ و یرکف یاههاگدید ظاحل زا یدروم رتمک رد نم #4 4 ۱ ۱ ۰ 7

 و هتشاد یئتب و ینهد قابطنا ناثیا اب هثبدن "9 ۳ 1 ۱

 بلاح تاکن رولاس « ن گی راغ » ناتساد رد !تهعم

 1 ۳ 5 9 ٍِِصب
 یسامنیس هنهادرپ یزودنا هبرحت كب یارب یسأانم و

 یهات دید تسناوتیم تاهح یرایب هک دو دوجوم

 گاشامت یارب ژیگنا ناجیه و میدب و نیم یارب توافتم : ۳ ۱

 دشاب نویژپ ولت
۱ ۱ 1 

 اههیداح # یناتساد عومحم رد « ن رگتراغ»

 رظن هطقن زا تسئاوتیم لاح نیع رد هک دوب دنسپ رگ اشامت ِ ۱ ۱ َ ۳

 5 اههدا , دشاب یرایس یربوص یاهشزرآا دجاو یزاسلیف
 ۱ ی ۳ ۳ ۱ ۳

 وب یبلاج یاهرتک اراک ینامنیس ظاحل زا ناتساد

 و دعب دنتساوتیم هدش باح و یقطنم تخادرپ ثاي اب هک

 !تسا «نا رگت راغ»نیمک
 «ماهدوبوربور ملیفنتخاس یارب یرادبآ و نان یاهداهنشیپ
 راکرپ زاسلیف كي نم زا تناوتیم تقیقح رد هک

 موسسره و لومعم رصانع اب «رگشزاس» لاح نیع رد و

 طقف,دیئادیم . دروایب دوجوب یسراف یامنیس تانایرج رد

 كيمتشاوتن رکره نم اما
 یاههزیگنا لاحرهب. منک ادیپمنوخ رد ار یتیصوصخ نینچ
 ریثاتدنا وتیم یاهفرح رگ امتیس ره راک رد یعافتنا و یدام

 ؛ دد وپ مال شزاس رادتم ار

 دعبو دروآ دوجوب نم رد راکنیا هب نتخادرپ یأرب یلیامت
 تیلاض كي ناکما هک دوب ناتساد رد دوجوم هنیمز تعسو
 نییآ رد هجنآ . دروآیم مهارق ار هدرتگ و هبناج هبه
 دوب هنیمز یگهدرتسک نیمه درک بلج ارم رتشیب ءژوس
 یاهبرجت هک دادیم ناکما نمب رگامنیس كي ناونعب هک
 یاسراک رظن هطقن زا هنمادرپ یهطیح كي رد عیسو

 مروآ تسب یئامنیس نئکارپ

 : دیوگیم نارگتراغ لابرس هدنزاس ینالاسوتم دمحم
 !دزاس راکهاشكي دنا وتیمن مه رلبا ومایلب و« یئادتبا گنیلوا رت و نیبرودكياب . تسا دوم« نا ربا ردیزاس لابرس تاناکما

 ...تسا هدش هداد ماجنا نا رگتراغ نارگیزابطسوت وژدب زا هدافتسا نودبكان رطخ تایلمع یمامت #

 تسسنب رکاغامت یازب سما لب هو یقاو یبلاق

 . دن روایب

 مه و یناتساد تهج 1

 لاح نیع رد اه رتکاراک دادعت رظن

 تیصخشدنچهب نتخادرپ ینعب
۹ 

 ینائا ن

 زا هچ ۰ هنیهز تعسو نی

 تتفاوتیم

 و تفد صختم
 ۲۸ص رد هیعن

 .دنوشیم هدید ؛دوخیم شخپ ۲. نویزیولتاهشهبش هس نونکامه هک « نارگتراغ» ینویزیولت لایرس زا یربواصت رد مارآ و یمشیرباونیم ؛نیتمار زورهش ۰ لالج []

۲ 



 لاویتسش زا

 تگ روینب دا

۳ : 9 
 ملیف ینایج لا ویتسص سعود و ی از

 ۱۵۷۸ رمصاتیس مون اب توا ۲۰ زا کر ویتپ»ا
 نیا رد . دع دها وخ هو 7" رک ۲ گر ناتلگشا زع

 هک توافتم ناژاسلیف زا یراتا لاو ته

 مداد 4۱ را اهسس هتس# ز زا ی ون راک

 دوش یه هتشانگ شنا

ِ 
 تای ای

, ِ 
۱6 2 ۳۲ 9 

 ِ هّف ۱ مچ 1
 كد ! یه رد شامس هر وشج نو ون

 یامنس دش دهاوخ هضرع هک يراتآ نی ز ۰

 .تشاد دهاوخ صاخ یئاج نا راچم دیدج

 .. دب آیمنادرف
 و اداناک كل رتشم لوصحم نیلوا []

 ماسن « دنآیمن زگ ره ادرف » هک ناتسلگنا

 ورسور یتیلگنا نیدقتنع یلابقآیناب دراد
 لکیام) مانبنآ ناگدننک هیهت زا یکی و دش
 اب .تخاس هدرزآ لد تخس ار « رگنیلک

 ديشیدنا هنالقاعی ریدتیدبه ون نیا مغرسلع

 دسحات نیدقتنم ترک رکق هک سئرت نیاب

 ناسگد نب تابرظن هدننک سکعه یدایز

 ردرگنیلک یاقآ لیلد نیمه . دنته ملیف
 هک یاهدننیب ره درک یهگآ اههعانزور

 وآ یارب ار ملیف ناتساد هصالخ نیرتهب

 (ناموت۱4۰۰۰دوتح) دنوب ۱۰۰۰ دتسرقب

 د . دنام نامآ رد نیدعتنس

 !ثب ربوک یلناتسا توعد در و

 دات ناج و تسا چاه ینوت زا كيزوم | لاسدرخهشیپرنه ( یفوگ یراک) ۲7
 طسوت«موس عون زا كيدزن دروخ رب » ملیف
 ات دوب هدش توعد (كبربوک یلناتسا)

 نوسلکین كج رانک رد «شبات» ملیف رد

 نیدكاو اما ۰ دنک یزاب لاوود یلخ و
 (كبربوک )یاقآتوعدلوبق زا ( یفوگر

 ! دئدز زابرس

 و

 كمويتسا) هک اهتدع زا سپ [1
 هدش ادج ( وارگ كم) زا ( نیئوک
 ار دوخ لمعلاسکع نیلوا اریخا تسا

 مان « نم» مانب یملیف رد تکرش اب
 قشع یهصق ملیف لاور رد هک «نروه

 لبام اهلاس وا

 رهاظ قثع یاصق دننام یملیف رد دوب
 تسسسم ..تس تسجپ

 . تسا هداد زورب تسا

 ددنیئوک كم ویتسا لمعلا سکع
 ! وا رگ تکم یلا لباقم

 هک یدایز ناگشیپرنه دوجواب . دوش

 (تروه مات - نم) ملیف رد تکرش یارب
 نیلوا نیئوک كمويتسا دندوب هدخ رضاح
 یزابداد رارق دش ققوم هک دون یاهثیب رنه

 كي مهنیا . دنک ءاضما ار ملیف نیا رد

 !! تسا قباس رسه هب یجک نهد عون

 ۲ یمیئوس
 فو رعمهاگ آ راک ینیئوس یاقآ یاب 8

 و دش هدیشک مه امنیس هب ینوبزیولت
 . دعآ رد ملیف هب وا یارجام نیمود

 رتراک و( وات ناج) یئاوه نارداکسا رسفا

 راکب ار دوخ شالت مامت (نمرتاو سیند)
 ینیئوسینویزیولق لایرس ریثات زا ات دنربیم
 ب(كلسمات )ملیفنادرگر اک . دننامب رانک رب

 هدنسیو و (زالیاچدت) نآ هدننک هیهت
 .تسا ( نیترام یدنک یورت ) همانملیف

 ( ینیئوس) یفویزیولت شفن هدننک افیا

۱ 

 نانکیزاب زا زین نمرتاو سیند هارمهب
 . دنتسه ملیف نیا

 یلیخت -یملع میلیف كي : برخم درم
 مسلیف اریخا ( املاپود) .ت دا (زتالبای _ .-یملع) یملیف (املاپود نایارب) 8

 - راک ار «برخم درم » مانب (یلیخت
 .تساهدماین رد شیامنب زونه هک تسا هتخاس كنارف) نآ هدننک هیهت . دنکیه ینادرگ

) 

 ( سشالگاد كرک) تک رش اب ار «یرویف»

 عاقآ امنیس ناوج هثنمه نرم

 دولهچ العف هتبلا هک (رتوج نیدر
 !دذگ رس تشپ ر دوخ یگدنز لاس

 (یمسدیناپمک )یارب !ر دوخ ملیف نیمهد
 توم هب ینره) ملیف هدناسر مامتای

 ها یاهب زاسه . دراد مان دوریع ( ولراک

 وس هب رگ ؛« ثاس یاهدع ملبق نا رد

 نگاو سکلوف كب هتنلادص 9

 ۰ تسا (یبره)
 و متسين امیس لوا ناوج

 (دروفدر تربار) و (اهنموبن لب)

 دندروآ تسب لوب مه امنیس زا

 "قلب ..ع دب وگ ی م رد وج

 ابو یم و دنک يه داب یکین هب ینسید

 وا متفر تلاو شیپ ژورکی»

 ) شقن نوبزبولت رد وت نید

 واو هلب متفگ ؟ ینکیم یزاب ار

 » یهاوخ یشقت لابرس نیا نایاب رد
 لابرس رخا هقیقد ود رد طقف و
 یسسک یاهشههب تسنزنوجنین. داد یگقن

 ادقتعم ریز تسا نیبشوخ تیاهنیب
 ۱؟

 : تساود ناعردیب دردره رب هدنخ

 بد لو راک ه راب رد یاهتکن
 مکنسلوراک لبق لاس دنچ ۲7

 و هلش فورعم وروهشم ینامز
 هت9و رنوءنیل رامب شرایسب تهابش و
 هاقبا یا رب دوب هدش شترهش ثعاب
 ریسورنوم نیل رامبدوبرا رق هک یشقن

 رک هعجارم تنوماراپ ویدوتساب هدوش

7 

 رم هیش امش زیچ چیه « زیچ ود
 . تسیث ورنوم
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 حد

 هدرک قداص-۴۱

 دیفس و هایس - یرتمیلیم ۳
 تروصب یعقاو یارجام كي یور زا هدرک قداص

 اه ۰ ۰ یاههداج زا یکی رد هک قداص . دوب هدمآ رد ملیف

  ۳ هسفرگ رارق سانشا یاهدننار زواجت دروم یبش هک
 كس و ربفا كي. دریگیم ناگدنفار لتقب میمصت تسا
 هکلاحرد . دندرگیم لئاق یریگتسد روعام نابهورگ

 ناسیاپ رد . تسا قداص ینعی لتاقرسه ردپ نابهورگ
 . دوشیم هتشک و هش هتسب لسلسب قداص ملیف "

 هیقایم یدهم هیامرس اب ۲۵۳۱ لاس رد هدرک قداص
 ملبف نادرگراک و تسیراس یئاوقت رصا و دش هیهت

 .دوبرادمدهع ارنآ یرادربءایف رومآ ینک هللاترصن و دوب
 . دوب هتخاسبزوم ملیف یارب تهرف زمره رتلد و

 مسلبف رد زرواشک - یماظتنا هللا تزع ب دار دیعس

 . دنتشاد یزاب

 « ۵ » دناهتف رگ هزیاج اههرا ونشج زا هک ینا ربا یاهملیفهراب رد یبلطم

 دم و همنرغ -۶

 یگنر - یرتیلیم ۵

 ماقم رد یئاضیب مارهب دنلب ملمف نیمود هم و همیرغ
 سکر رتات امنیس تک رش هیامرس اب ملیف . تسا ینادرگ راک

 رد . دوب هدش یرادربملیف یمیخف دادرهم طسوت و هیهخ

 هسنا ورپ مداز عاجش ورسخ ب یوفص تمصعخ میلمف ننا

 دوسسخ طسوت هک ملیف ورانس دغتشاد یزاب یم وصعم

 ناسناهلرم و نتسبز « دلوت ناتساد دوب هدش هتشون یئاضیب ۹ ۰

 . دون هدش هدروآ ملیف رد یفسلف یاهنوگب هک تسا اص یاهتفوم

 1 و قا # فوم نی رتهب هزیاج سابس هراوشج نسجنب نبرد هدرک قداص

 ۳۲ ی ۹ دوس و درک یناوقت رصان ناآ زا ار لاس نادرگر اک
 لاسیاهملیفنیرتهتسج رب زأ یکب ناونع هع و هبیرغ ی ۱ 1 دهن 1

 ب ۴ ۲ 9 ۳۴ لاس ملبف نیم ناونعب ميلیب
 3 درک بسک ندنک لاوبتسشف زا لاس رد ار لاوبتص یاهملبف نیرتهتسجرب زا« هی و هبرغ 1 ۲1 اس ۳  ملم نیهوس ؛وعت ملبف

 ناتسرب تب بو رغ - ۷ 9 مرایچ زود حبص- ۳
 او  یرتمیلیم ۵ و 7 7 هر 1 :  دیفس و هایس - یرتمیلیم ۵

 ۰ هز 4 1 ی هلف 0  1 ۳ و یدقن هزیاج هلرام ۱۰۰۰ و ناتسترپ یروز تایه ملبیذ او ررع نارماک لیوط ملیف نیلوا مراهچ زور حبص

 و نرم ع۰۰۰ اب هارمه ار كيلوتاک یروژ تایه ملیلث یییدام قیفوت تسناوتن هک دوب یناریا تادرگرا
 . دنتشاد تکرش نآ رد یروهظ - یئالط تس لد ریس - ت و متد هو هق . درک بسک یبقل هزیاج نیو لدریش نارماک هک دیدرگ ثعاب نآ تسکش و دن
 دوخ ار نآ وبر ر ملیف یرادربلیف روم عولط - ۴ ددحماب یوارنآ وبرانس و دوب هده هی )6 ار نآ وبرانس هک |! ّص 1 ۱ وخ طبوت ملیف 4 فر ْ 1 دوش 7 ملیف . دشکب لبوط ملیف نتخاس تیلاعف زا

 راددهع ناشوک دومحم . دوب هتشون ناشوک رتکد هتشس 2 ,
 ۰ 1 ب كنهآ ناژوراو ملیف نیا یارب . دوب هتشون ینالصا ار "

 9 یگنر - یرتمیلیع ۵ . وب هتخاس نته

 ملیف یاهتیفگوم رمز ابو نایسانیه .نامیلس ینادرگراکب .ملیف نیا یگدنز زا زور راهچ هدننک وگزاب ملیف ویرلتس
 -ملیفرطاخبناشوک دومحم ساپس هراونشج نیلوا رد و دوب هدش هیهت نایسانیم دناره شردارب اب یو دوخ یرسب بیج او یدزد هار زا شیگدنز هک دوب یناوج

 درک . دوب راد هدهع نایسانیم نامیلس دوخ !رنآ یرادربملیف . ۰ دزیم هسرپ عامتجا ردفدهیب و نادرکر س و تشلگیه تفایرد ار لاسرادربملیف نیرتهب هزباج ملیف نیای رادرپ
 اب ملیف رد یتیاخ هفیشمج شوروخب- ,شوگوک شفوشه طسوت "وا .یافتخا

 یزاب ملیف رد یخیاشم .دیمج حاد , نیو تشک دارف نيح رد ناوج و دوشیم هداد عالطا سیلپ هب

 درسكي یهروخرس قشع یارجام ملیف ناتساد و دنتشاد . دوشیم "

 ناوجون رتخ كيب تن دوب دنزرف و نز نتشاداب لاسنایم .دنتشاد یزاب دازرهش ب اتسجو س دار دیعس ملیف رد

 . ابیز و 1 یاهتبقف
 1 و 1

 ملیف یاهتیقفوم ملیف. یاپس هراونثج هرود نیمجنپ رد ۲۵۴۲ لاس رد
 ۱ حلعتم ار اایزاسهآ هد - ۲ 2 زم

 نیمومودازیگنر ییادربملیف نیرتها هزیاج عو ملی )۳.۳ 7
 دروآ تسدب ساپس هراونشج هرود نزجودشفت رگیزاب هو هزیج درهم یر ک 4
 . ذروآ تنی .ساپ ۱ .دروآ تسدب ملیف نیا رد یزاب رطاخب ار لا

 ین رف سو رع -۴۵ ناج یب تعیمط س 29

 دیفس و هایس سس یرتیلیم ۰۳۵ ۰ یار اوری
 هدش یفادرگر اک و هیهت تدحو طسوت یگنرف سورع بارسهس طسوت ملیف لت ی مییط

 رادهدهعیعیفر هللارکش ار ملیف یرادربملیف روما و دوب ول راهب كنشوه و دوب هدش ینادرگر اک ثلاث دیپ ۱
 . دوب ملیف تسیرانس هدازبیجن دمحا و ذوب طسوهکم لیف ویرانس . دوب رادمدهع ار ملیف یرادربعلب

 : , نز زز یارجام دوب هدش هتشون تلا دیهش پا
 زاهک یئداوح و یجراخ تسیروت نز كيب تبن دادیم یاسمیات دبایم وا دزن یثاوج ناب نزوس زور ناشنار یئاربا دره كي یریگرد یگنرف سورع رب ی ی 9 ۱

 یریصن هدبرف  یئانب یروپ و تدحو ملیف نیا رد . دنکیم هثرت ار هب . دمایم توجوب یلانشآ و قشع نیا رابدوهناخ مامت یرواباناب دره ربپ + دوش را
 مف یاهتیقفوم 19 9 . دنتشاد یزاب ارسهز- یداینب یاهمانب سانهان هرپ ۲

 یاهملیفلاویتسف زا ارنافلدهزباج و دروآ تسدب ار دنکشات  زاار ملیف ینادرگ راک

 دراد همادا

۳۹ 

 ۱۳2 ی ۱ دوس اپ یر ۳ ۱ ۳ مد » [1 . درک دوخ نآ زا ۲۵۲۸ لاس رد یشزومآ نینچ مه و دروآ ت
 انس هزاتس - ۲۴۵ هرام _ - ۱۳ هحفص

 0 نکن 0 مه اس ۹ ۲ ۳



 اب 9۵ یه

 ؛ هب و تسب هک میتفگ

 «هراوآ » مانب یملیف شنامن اب شیب لاس
 یاهف و طیحم

 ازآ دیاب هک .س زرل و پت

 »مان وئسع تسشاد اهنیس

 راهچ

 یعون راچچام ینامنیس

 یاهیوت ۳
 سروناک جار

 میر ۶ نابلط تصرف و « سگر ث

 یاهامنسیوسب !ر یدنه یاهملیف ماسقا و
 هتلا هک . دن زاسیم رس زا رس سس

 انآ نیرت ینتساوخ و نیرت زیزع
 تکرش اب هک دندو یئاسه ملیق
 :لثه دنشاب هدش هیهت سگر ف و روباک جار

 ,هنايشآ ,یروچ یروچ , ۲۰ یاقآ « هآ
 هکیرولس ... شاب راد « رگهوثع

 اعقاو ابآ هک دمآیم شیپ روصت نیا هاگ
 هاتوک تدم نیا رد ینامنیس جوژ ننا
 ؟ دناهدرک یزاب مه اب ملیف همهتبا

 یاهراک هک تساجنبآ بلاج هتکن

 دروم اتتبا هک ردقنامه «روباگ چار»

 را رقامنیس یدج لفاحم نیحت و دیئات
 ردغوبن رهاوظ و میالع ینح و دریگیم
 لاسدنچ یلودوخیتبور روپاک جا ردوجو
 نامه « ماگنس » ملیف شیامن ماگنهب دعب

 ماگنس و دنهدیم ناثث تیساسح لفاحم

 و دنهدیم رارق ترفل دروع ار وا دوخ و

 ملیف نینچ یاشامت دنمقالع هک ار یمدره
 و دننادیم شنزرس قحتسم دنته یئاه
 ! دنناوخیم هدژ ماگنس لسن ار اهنآ

 جار» هک یثاهلاس هب میدرگیم رب ۰.

 دنتسنادیمینتشاد تسودو زیزع ار « روپاک
 تفریمهبر و شع وا یارب اهیلیخ لد و
 هحلاصم وا ابیدرومره رد دندوب رضاح و

 دشمولعم نا رهت هب وا ندمآ اب و دننک
 تلدنبا راچد امنیس نایچاشامت طقف هک

 مه ام نادنمرنه هعلب دنامش یگتس

 دنرضاح یتح هکیروطب دناهدش وا یالتبم
 مه یلمع روطب ار دوخ الع و قشع
 راکنیاهب قفوم اه یضعب و دننک تباث

 «رویاک جا ر»ماغبیمنآیارب لاحرهب دنوخم

 درادرب رد یناوارف یایازم نارهتب رفس

 هرابود هک دوب نآ دصرتم مه هثیمهو

 . ددرگیمرب مه زاب هتبلاو دنرگر ب
 ناگشیبرنه زا هتسد نیا هکنیا هصالخ

 دوخ هقالع و تبحه تابثا رد نانچ ام
 تیمرد راک تحاضف هک دنزرویم رآرصا

 حالطصا هب لاجنج كب رگید راب و دیآ
 هراتس» هلجم . دوشیم ایرب رگید یرنه
 نتخاس المرب رد لومعم قباطم « امنیس
 یاه یثاریذپ تیهام و هدرب تب عباقو
 یاهدمع لر روباک جار زا یصوصخ یلیخ

 بیمور ار اهتیعقاو و دریگیم هدهعب ار
 . دیامن

 «یمیبط جریا » زاب ایاضق یاشفا رد
 نا رد البق هک امنیس هراتس یمدنسب و

 بیم راکب تسد دش هراثآ وا هب تا رطاخ
 دوخ یدناب زمیج هبش تایلمع اب و دوش
 . دنزیم الاب ار اههدرپ

 0-1۳ دآ هاهدادب ور هب 2
 رخآ یههد ات

 ار یاهنام رحم سکع دش رضاحهک دون یک «نیش» مناخ #

 درخبناموت دصناپ غلبمب , دندوبهتفرگ روپاک جاراب وا زا هک
 !؟ دنک ادها هلجم یهدنسونهب مه ار دوخ «یتسود» و

 ۱۳۳ ان

 رتخد تاد « روپاک جار رطاخب *

 شصعتم ردا رد زا هسردم

 ار ایاضق نآ مامق ميهاوخب رگا لاح
 باهیضعب مان  مینک و گز ابهرابوداجفیا رد
 نیگنس هدنناوخ الاح اهنآ زا یکی هک

 حالطصا هب یگدفز عون نآ زا و ته

 دیآیم نایمب - هدش رود یلاجنج ؛و یرنه
 : هلجم یریبدرس ماقم یهیصوت هب هک
 «روشاسفلس» یعون هب تسد دوخ هدنراگن

 ! تسا هدز

 هدش هدیشک اجنیا هب اهفرح هک لاح
 مهرطاخ طاسبنا و عونت ضحم تسیث دب
 اه هتشون نیا هب ددجم یهاگن ء هدش هک

 زا یضعب تاعارم اب هتبلا - مزادنايب
 مياهدرک فذح ار اهنآ هک داح یاه هینج

 بود یتیاکش و هلگ یاج هک میراودیما و

 البق بلاطم نیا نوچ « دیاین شیپ هراب

 ستسه یضارتعاو فرح رگا و هدش پاچ
 ءالاح هن « دشیم هتفگ نامز نامه دیابیم

 -. . دف یبتیط جزیا
 هام رهم رخا هتفه رد روپاک جار

 نیتضنمسأرم رد ات دش نآرهت دراو ۷۵
 تکرش «۲۰ یاقآ » ملیف شامن

 هچ راکنیا ژا یلصا دوصقم لاح « دنک
 دش بجوم ترفاص نیا هنوگچ و دوب

 امنیس هراتس بس ۳۳۵ هرامش ۱4 هحفص ۲

 !دروخ تاتک

 رسیزارس رجات كي بیجب لایر اهنویلیم
 رضاحلاح رد هک تسا یتاعوضوم هدرگ

 . دریگ رارق ام ثحب دروم دناوتیمن

 شیجوم یو هک یتانایرج زا طقف نم
 هک یئهمطل زا و منکیم های راصتخاب دوب

 قالخاو تفعب ام ناگشیپرن زا یضعب
 فرح .« .دندروآ دراوام یرنه طیحم

 جاراب هورگ نيا دروخرب یتسارب . منزیم
 یتقو « دوب روا فسات هداعلاقوف روپاک

 «تالحم ودیارج همه دش نارهت دراو جار

 فیرعت و دندرک لابقتسا نسح ءانگتسا الب

 شتماقازور نیرخآ ات یتح وا زا دیجمت و
 «تفرهگ یتقو یلو تشاد ههادا نآرهت رد

 تثگ ناور شلابندپ ازسا و شعف لیس
 هکدیسر تایث اب رگید رابکی عوضوم نياو
 دیو دروخرب شوخ اهیناریا اه هنافساتم
 ۰ میتسه 4 ردب

 جاردورو ماگنهزا هک منکیم اعدا نم

 و.دننز عضو هدهاثم زا سپ - نارهتب
 « دندرک داجیا اه یصعب هک یحضتفم

 وا هسیلع هک مدوب یسک نیلوآ و اهنت
 راب نیتسخن یارب و مدومن رشتنم یبلاطم
 اهمتاخ زا یضعب هک ار یتشز یاه سکع

  دض _
 ۱ م رطنب .یمج هب 2 و

 ۱ دوش "هدرب ناشمسا

 ۰ دنا هدوب

1 
 ۱ ّس رج" 2۰ 5

 ا ۰

 ۹ تس۷ هدشن یاب تسحص

 ۱ ت خم دیدی وا هک راب نیلوا
۳ ۳ 

 ی د و ر 2 # کع ها اب د 51 ر

 نو و هتسجرب نادنمرتع زا نریا
 ِِ هوا ۲ ۱

 4 [ا تد رح نیا « دوب ام دح یه

 نیا ی 1 ۱ یر 1 * هلییم و دما هدننز هداعلا و وف

 .م داقتنا .مدرک حیبقت ادیدش ار شراک
 ن

 ادا نرب صاخ لمعل سکع تسانمب

 نکد تطاسو اب هرخ الاب و تفای

 دات متاخ عوضوم نیاب یسواک

 رظنف رص اهنیآ همه زا نه

 مزادرپیم بلاح هبقاو
 . دوب هدنام هدیش وب نونک

۹ ۱ 2( ۱ 
 یکیب ار جار زورکی

 ا اهزور نآ : دئدرپ یساکع

 هديشخیئاههمزمز نریا هب مجار هتخبرگ

 یتسود ءروب سلاروب  مه نریآ - دشیم
 . تشاد رایسب تیمیمع و

 زا موبلآ كي یساکع ویدوتنا سیئر

 هگنآ, درک مبیدقت واب ار جار یاهکع

 شهاوخ وآ رابو دناشک یاهشوگ ار جار

 نریا مان شب اهسکع زا یکی دومن

 ابحاص تنادیمن یسراف جار . دنک (سهآ

 هتشادنیئانشآ یسیلکتا نابزب مه ویدوتس ۱

 ت «دندیمهفیمآ |

 ایروباش ساب ناتسود زا یکی هرخالاب

 و درک تلاخد داژن راگتسر رصان یاقآ

 ایارب ار ءا شهاوخ یسیلکنا نابزب

 .. داد عرش جار

 گیدمه دوصقم یتده

 تانایرج نیا زا « تروص رهب
 نیش مناخب طوبرم عوضوم میرذگب
 رطاخب نم... دسریهرظنب بلاج هداعلآقوف
 خوم بلطم نبآ راشتنا انایحا (دأبم هکنبا

 رول شیگداوناخ طیحم رد یتاجنشت زورب
 :.منکی مافنکاشسا لوافرح رکذب طقف
 ناخ زور نآ رد هک یئاهراک نمض

 ۱ ماجنا جار زا یئاریذپ تهج .. نیش
 واز یادص ورس وا لته كراپ نایرج
 دز اتاذ . یو نوچ فصول(عم « درک
 *اذگندوببیترت رهب تسا سانش عقوم و
 ا زا نابرج : دبآ رد عوضوم نیادنگ



 ابجار « ۱۱ تعاس بشکی : دوب رارق

 لتهكراپ یاهقاطا زا یکی رد نیش مناخ
 الماک ودره هک یفدم زا دعب درک تولخ
 تمدخشیپ هب هدز كنز جار دندش تم

 یناپماش رطب كي داد روتسد لته هلراپ

 زا تمدخشیپ جورخ هلصاف رد . دروایب

 بسحرب ؛ وآ ددجم تشگزاب و قاطا
 راشفا یاقآ مانب اهساکع زا یکی فداصت
 . دش دراو هدناچیپ ار رد هریگتسد روپ

 دوخ زاو تسم یردقب مناخ و جار
 هزات دورو هجوتم ًادبا هک دندوب دوخیب

 شحمب مه راشفا یاقآ . دندشن یدراو

 هدرک ی گنرزداتفا هنحص نیا ششچ هکآ
 . تشادرب سکع ات ود اروف

 زا یکب یلیاسوب  دعب هتفه كي

 رایسبسکع ۰ داتفا نه تسدب اه سکع نیا

 طقف هکیلاح رد نیش مناخ . دوب یلهدننز

 رانک تشاد نتب هنانز یباکر نهاریپ كي
 تایثزج دوشسمن هناساتم . دشیم هدبد جار

 نت یسابل هچ « منک فیرع ار سکع نآ

 یتروص چیهب سکع نیا هتبلا ۰ دوب جار
 یتاعوبطم رظن زا نسو دون پاچ لباق
 ,منکبنآ زا متسناوتیمنیهدافتسا هلوگچیه

 . متشاد شهاگن مدوخ یولهب فصولاعم
 .مدوب هتسشننامهلجم رتفد رد دعب زور دنچ
 مدید «متشادرب ار یشوگ - دز كفز نفلت

 .دومنیفرعع ار دوخو درک مالس نیش مناخ
 نآ و فرطنیا زاو فراعت یردق زا سپ
 : تفگ ندرک تبحص فرط

 نسم ناتسود زا یکی زورید
 .تسامشیولهب نه سکع نآ 45 داد عالطا

 مادک : متفگ « هدرک لهاجت نم

 ٩ دیئوگیم ار سهع

 كراپ رد جارو نه زا هک یسکع ب
 . دناهتشادرب لته

 دیاب لوا یلو « مدیمهف هلب ... هآ -

 نیهع زا صوصخب اجنیا رد نم ۱
 روسصت یسک رگا هک مربیم مسا یگدزب

 مس ونیماک ی بلاطم رباس و بلطم نیا ۰

 عالک لهچ و غالک كي اب یلعج و
 هک یرگید دارفاو ناشیاب امیقتسه «

 مئاخب. دیامن همجارم ء دوشیم هدر

 1 یچ دیئامرفیم الاح بوخ : متخگ

 ؟ منکن ار راکنیا هک هتسپ ارم یاهتس
 یلو تسا زاب مه ناتیاهتسن ۰ هن -

 ایآ . منکب :

 رد سیخ راولش ای یلیح مساق *

 هدیبسج رز وپاک جاری و زاب هب هکیلاح
 !وتف یاهآ دز داب رف هدوب

 نامون۲۰ مرضاح ار سکع نیآ نف

 .منک یرادبرخ امش زا
 یرگید راک . دیتسه هچن یلیخ بس

 ؟ دیتشادت

 یشوگ مهاوخیه درک روصت نیش ملاخ
 : تفگ هلجعب مرلذگن نیمز ار

 هاجنپبوخ ... دینک ربص ... ارچ بس

 . ناموت

 یرگیدفرح ره « عوضوم نیا زچ
 . دیفزب دیراد

 روسطن مرضاح هکنیا شاهصالخ

 مسکع و مهنب امشب ناموت ۵۰۰ هنامرحم
 نئمطم . مریگب ار

 دینک باچ و دیشورشن رگا ا ریز تسامش

 هف رصص راکنیا دیشاب

 ار شملیف نوچ و درک مهاوخ تیاکش

 اب هک منکيم اعدا ماهدرک یرادیرخ
 یارب ... دباهتخاس ار هنحمص نیا ژاتنوم

 ناموت دصناب دینکن تسرد رسدرد ناتدوخ

 دیاهدروآتسدبتفم هک سکع كي لابق رد

 عوضوخنیا هوالعب تسا یثهداعلاقوف لوپ
 .میوش تسود مهاب ام هک دوشیم ثعاب

 یباسح نیش مناخ فرح مدید نم
 رد عطق روطب سکع راشتنا عوضوم ۰ تسا
 دیاب : متفگ فصولاعم دش یفتنم منهذ

 رگا.مینکت بحص رتشیب عوضوه نياب عجار
 هلجم رتفدب نالانیمه « دیرادن یراک

 . دیئابن

 ینفلتهملاکم ودرک تقفاوم نیش مناخ

 لاحنح و غاد تا رطاخ نیا #
 ی رنه لفاحم همه هحوت « زیگنا رب

 ! تساهدومن بلح از

 انفلت هدسرب وادک یعقوب ات اعآ دش عطقام

 الصتار نابرج هنفرگ ساعت هلجم "دم اب

 تفگ وا .مدومن فیلکت پسک و مداد حرش
 ثابدیابن یناونع چیهب ام تسا طلغ راکنیا

 فرظطآ و فرظنیا اریز میریگب لوپ یهاخ
 رد . دوریم هلجم یوربآ و دوشیم هتفگ

 رد مه ار سکع درک شرافس لاح نیع
 ار نایرج نیا الوصاو منکن پاچ هلجم
 یئهدافتسا العف هعتآ نودب وتآ كب ناونعب

 . میامن ظعح یوحنب دوش
 راک :متفگ دهآ نیش مداخ یتقو

 دصناپ نآ امش تسین شورف و دیرخ ام
 بناجزآ و دیناسربناتدوخ فرصعب ار ناموت

 نودبار سکع نآ هک دیشاب نثمطم مهنم
 .منک یم یناگیاب مهد ناشن یسکب هکنآ

 نیش مناخ رارصا تسا یهیدب

 هلج كب رد دش رارق وا و دنام رثاالب

 . مینک لح ار هلئسم نیا رگید

 هچره تحب نیاب میراد ششوک نوچ

 تایئزج رکد زا دوش
 اهنت منکیصم رظن فرص ناتساد نبا

 یکعنآ هک دننادب دیاب زیزع ناگدنناوخ
 لایخ ادعب و تفاین راشتنآ ء دیسرف پاچب
 .تشگ هدوسآ الساک رناحب ننآ زا نیش مناخ

 دیاب هکیدارفا ریاب طوبرم تانایرج اما

 نناقح ... دوش هدرب میسا اهنآ زا اجننا رد

 نیهم ونابب ثحب نیآ مظعا تمسق هک دوب

 جارزا ناشنآ ینامهبم ناتسادو هدازنواعم

 انیج هب طوبرم تانابرج نینچ مهو روباک
 .. دیاب صاصتخا ینطو یولول

 «ینطویولولانیج» هکشبا حیضوت)
 ملیف رک «هرهش» مان دون یاهشیپ رنه

 هب ملیف سراپ لوصحم «اخیلز و فسوی»
 لرد (۱۳۳۵) یمساب كمايس ینادرگر اک
 نیصمرصو وب هدرک یزاب ار اخیلز

 بتشادآرفسوب لرملیف نآ رد مه یودهم
 نیمهاب نونک مه هک یمناخ رتخد اب هتبلا

 زاوآ حالطصا هب نویزیولتو ویدار رد مان
 .د هشت هات!

 هداد همناخ رثدوز

 « دنابوخیم

 ولولانیج» هب ار دوخ نامز نآ هرهش

 مه تاعوطه و دادبم تهابت «ادیجیرب

 .(دندربیممان ینطو یانیج ناونع هب وا زا
 - لته كراپ یاهارجام هیق ..

 بش هب 4 یکورک كنر درز دلالیداک

 روباک جار غارسب حبص جرج تعاس یلاوتم
 ,دوبنآ هدننار هک یمناخ رتخدو دهایم

 ,هچک شوهم صقر و ملمف سراب ینامهیم

 لخادبام هدشتببررتو ایحاب نارتخد موجه
 یارب نتسکش تسدورسو جار لیبموتا
 ناریا یامنیس یولج یارجام « وآ ندید

 نیارد جار تلاخد و دروخ شردارب زا
 زا یخرب فرط زا هک یئایاده بس ارجاع

 یعازنهرخالابو دش وا میدقت ام نادنمرنه

 رد دوسب كيدزن جار جورخ ماگنه هک
 ندروخ ككکهب یتح و نریگرد هاگدورف
 ... دوش رجنم زین یدنه پوبحم هشیپرنه

 ؟۸بحنص رد هیقب



 .. شوگ و گ هب یمیدق هدنسبون كب هدنهد ناکت همان

 و اه بش دادتما رد هک هدروخ مسق « دنمرنه ردام نیا اب وگ

 هک دوش رهاظ اهبلیف هنحص رد نانچنآ « یگدنز یاهزور

 ؟ دروآیمرد محر زا رس هزات یدازوت

 وحم ات دوریم و دوریم درادشوگو گ هک تسا نینچ نیاو
 طتف و طقف  هدیسرارف وا سر دوز بورغ زورما رگاو دوش
 و دش عورش نابرع «عولط»اب شزاغآ هک هدوب رطاخ نناب

 ... لصاح هک « تفاب همادا

 یاهسکعمنادنا رگبد هک هدرک یهانگ هچءیمسا رداع نبا دنزرف

 باوج رد زسماک و .. دنشکیمشخر هب ار وا ردام یاهملق
 نامام. هنم یئامنس نامام نیا -:هکنبا زجیدیوگب دراد هچ اهتآ

 یروجنبا یاه سکع « هنوخیم زاوآ هک نم یو

 7« رهچ  هنزا لف هل دچ ۰ تس

 منژ ن مر لارخا و مالع ؛ مدوب شسل دش مامت یتقو مئادیم هک ودزادلزم نیکیاسع رد هک یستاخ
 یفرک نایاب هک سد اد تگ دنابدوم یلیخ ۰ تشانگ مهاوخ هچ ار ۱ یلحم و زیزع ناتسود زا یکی

 ب ۳ یاس همون اپ ؛ تبا زا طایح
 شرع : دوب نی 9 ۳ ٩

 و  ريا هک متسین ام اه نم
 ۰ مت

 یرارهرکف نم رکف ۰ تسا رکف

 ۰.۰ رگید ردام

 : نینچ ۰

 فمتم دوعاف

 تم ملا یرد# حیا
 ! شوگ و تنگ

 , اظتتا هچ
 گه اظطتنا هچ

 دنادباهردام ابنک نیش

 ردام» دنکه لاوئس اهنآ زا ناجا یتقو

 جلب دنا ایآ . دنهدس حساب هچ «تسیچ

 مسق هتسد دام : 4 دیاب نیا

 شون هتسدو یمسا شلوا هتد «دوشیه

 9۳ ینا ردام نیا هچب اقرار
 ار و رداع میاد نآرگند هک هدرک یهاگ

 : دملکی م شخر هب

 منع سکع نبا ۰ هتفگ نع نامام

 تلر « تسون یدرگاشمه . نوج زیباک

 ؟ زیسماک هتنک

 هوخم زاوا هک نیم ینوبریولت وبدار

 ؟! هرادن یروچنبا یاهسکع
 هافچ 4ربت یعون خساپ نیا ۰ هلب

  هدنیوگ لاحب نانلد ادخب ارت « تسا

 ٩ دزوسین خساپ

 ید دقا ار ینز « مزانب ار ادخ
 دن ردام تنل رد یارب هک دنکیم

 هو دریگبم ار یهاگشرورپ هچب دوربم
 لار مهردامزاو دهدیه شرورپ شاماد
 الخ ردام هک مه یکی و دوشیه رتردام
 1 دبا زور ره ۰ شاهچب « تسا یداد

 ۷ ودروخب نابز میخز سکان و سکر ه
 ۶ دافیسن ریس ار وا رابکت یه« و

 5 ر شیادس مک ؛ نم تسود مناغ

۳99 
 نیوگیم و

 جی هسیب گچ اینا یتسار -

 کوخب دیسونیمن رگا ؟ دیسنونیم امت

 ئاهزبچ زا فرح لقال , منزن فرح
 خورفرابوراوخ 0 ح زا , مب زب رگید

 تاآیارب هک «خ» یاقآ اب هچوکرس
 3 تدذ هبامشیج زا مه یلک هچوک
  نبا دنتفگ یاهدع « مه راک رخآ

 . یی 4۳ ...وو دون یتلافسآ
 ولاب قح و .. رگرددج ۰ هدرکخ اد از
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 و
 ِ دروآ تسلا اسبس ردیصاخ تصا9و+ ۰۷ ون رک د»

 : زردنآ السر وا

 1..ابسوهیلوایز



 هسق ینح و یاهنایپپس

 یئایلانبا رجای قشق

 امنیس رد تیلاعف السروآ 50

 ات لمس هک دنیفات

 سکس هنرغ یارب یا
 ,اگنآ .تفاب تسا سیدوژ ی

 لاثا دب ن

 تربیساخ رابتعا زا رو

 د هلی ها

 ها < نل شف سکس «

 دوح یایرشوح ینایزو نوژوه مادنا
 ,آدیدپ اهملیف رد

 ی داتفا اهناپر رس رب وا
 زا زادلمریا یهتنم !دیسرشوگبیتستام 9 0

 او الماک تاعباخ هنوگشیاهب تین هک هدو

 کی. یاهیلیخو نوم د را اب جاو
 السرو یلاسیسیاهقشم زر | الس را هکنیا لثم بیلرق

 م ایلاتبا یاس ۱ تساعدانیارب لاد

 ها .نیزیل ۶ !

 نارظسشحام و درک بلج ۵ وخ یوب ار

 تبث ماوپ هدیدرگ

 نا وسب مادخ رک

 یلامنرته تصرف  دناهداد

 هخ تیام هدمخ 7

 میل یرکپ دو تس

 اظایبج «تسا هدرک ی

 یزابنوک ات هک ار یلاهملبف زا كيچيه نه -

 تسفرظ .مرادن لوبق هاوخاد ملیف ك
 تساهنبا زا رتشیب یلیخ « الف رد یرگیزاب یار نه
 كيچیه ميوگب دباب و تسا هدن هداد هنارا میاهبلیف رث 45

 ام نوک ا ه یفاژسلف

 تساهتشون نمگ رب دیرگنیا هراب رد «زمبات كرویوبن» همانزور "۰

 1 تسابب زاردقن ته و
 كاب زا یاهن ومن ار وا ناوتیم هک

 !دروآ رامشب ,یرنه راک
 گرزب زاسلیف نم ب رامگنیاهراب رد نمگ رب دیرگنیا #
 تیم رک ناوع زر ۹

۳ 
 دیوگیم وآ . هراب

 ی ۳ ییریش یتقو » ب
 هزعمزم ار یضلت مملع ت تا لکشم زی

 * . دینک
 ی ریخا نگر هبرکب

 ۱۳۵ اس

 نا نمرگرک دونی راخ : ورا ترح تشاد
 رو سست ُ ۴

 س ملیف
 دیوکيم سک رم رامگنیا ءراپ زد دیرگنب

 ار رگیدمه ام شیپ لاس هدزس » -

 ,دمآ نامشوخ رگبدمه زا و ميدرک تاقالم
 راس مه اب ميفاوتیع میدرک سحو
 مک

 کور زا تشاد یهع دامگنا ادا رد

 ِ امسوح یلوقب و ایر نالسزوا د
 « یاب ها ته اوخ تسدب ار بولطم تسرف ینام تک رش ناشیاهملف رد

 دن ههاوخ هتشاذک تواتق شرم شایئامن .دناهدادن نمن ار لامک دح رخ

 ۷ ۳ لات ژیرا هعانسلیف كپ تفرگ
 رب ناهگاد وا انا نیا رد . دنک
 لر ینادرگ

 4کسکالامتحا متون شارب ن

 + منه درک دهاوخن یزاب و ملیف رد

 تسایهید شاد نارگن دان باوج واو
 میزاس مسناوتیم صوصخ ملیف ن

 ! دوش هنحام دیاب یزور ملمف نیا انا
 درک راک یلع رلا رد لا راهچ وا

 انا . دروآ یور امتیس هب هرابون دعب و

 شب لاسنج هکنبا ات مد ۲ وا ن

 دایرف» شلف اب ار و ناک لاوشف رد

 میارب هک یزور زا , میبد « اهاوج و اه

 لاوضف رعت هک یزور ات دو هداد همان
 یک دش . تشذگ یه لا ۱۰ مدید ؛ر وا
 متخادکتبج رد (ز.نآ و متفرگ شهمان

 یتیاکش و ۴ هنوگچیه توس
 نام, تشذگ هک دو نآ مروففم دعقف

 ربخین وا را لاسود موش روآ داد وا
 هد سک توعدا!م. یزور هکانا ۱0 مدو
 ييد رک یراکمه رگندکن اب و

 دنک رک رامگنیا اب تس سره

 دزک سسک تاونیم ول زا هک یاهبرجت و
 صبحثت ول . تسا شزرا اب هداعلاقوق
 ترمه ره دراد ساخلا راک یور یببجع

 شاد ره رامگسا یاهملش عاهتس

 نه . رگید یاهیلیف
 شناگتس ,نهاب واابتح ماهدرک رکق هنسه

 نه وا اب اهنآ هک دنکیم هافلا یربج
 سا رفع اس رتبا دگسم ی

 سا تسا نشخ یلخ هاهدینش یم هتلا

 هترکن دل نم یار !

 : ات دهدس زو

 شاد .وه

 وضح ,یاسق . تسا ندع یهناقآ
 سي هک یقثم < وع

 سا هاب لکش

 تل قنب .تسف و

 روینت هک ,یقتح : دبوک

 سان ط تور هب هک یتتع مادیلا رس و
 ۷۹ هحنس رد هیقب



 ییونویرانس میوربزاب « یسیون وب رانسبلاطم هلسلس هعلاطماب
 . دینک ی م رتهدرتسگ ار دوخ یئامنیستامولعم ودیوشیم انشآ

 طاترا مهاب هنوگچ اهتاخ متنک 07
 تاسش موبدع هب تا كب الوا . دئراد

 تصنواما . پآ زولک هب تاخ مویدم زاو
 رسه هک دنراد دوجو زین یرگبد یاه
 عفومرد و دلنش ار اهنآ یتسباب تیراس

 دشاب هتشاد رظن رد ار اهنآویراس میطت
 : دنریز حرتب اه تیحعو نیا نیرتهب

 كئال مویدم اب تاش كئال یس - ٩
 ارتعنونیا( تسا میت یتسب یس) تاش

 دق مامت مینزب لانع نان كی یارب رگ#

 كنال موبدم یانف دوشیم لماخ ار وا

 تاث مویدم زاو رقهتس تاع كنال زا تاخ

 . تک رتزه

 مودم زولک اب تاث مویدم ی .- ۴
 ارالاب رمک زا تیصنو نیا رد تاع

 زا تا موبده یمس یانف . مسهدیم نانن

 رتزاب بآ رونک زاو رتعس تاخ مویدم

 . تل

 تیعصو نیا رد : پآ زولک یمس ۴
 زولکیمس . میهدیع نانن ار الاب حنرآزا
 تاثموسدم يمس نسل تسا یتلاح بآ
 .پا زوک و

 یا ینسب هک :بآ زولک كير سس <

 اد تدبیانعازا يكي تسا تترد یلسخ
 كسی الع دهدیم نان یا رفنا رول

 تشگنا كي اب . ناهن لخلد اب - متچ
 - لیبق نیا زاو

 سون) نآ یسراف ٩ : تانوت - ه

 مویدم زولک » نامه لصا رد تسا (یلامن
 بیمهدناوخ زین مسا نیاب هک تل «تاخ

 . دوش

 مراد یرگبد حالطما اهیارب هوالع
 هدوزفب » نآ یسراف هک «ترنبا » مانب

 -یهراکب یعقوم تاش نبا و تل «
 یصوعخ عونوخ یور میها وخب هک

 هیانزور طولعح پآ زولک كيب -د

 (ترنا)

 پآ زو سل كسی نتفرگ اب

 هک یرولعس مه همانزور پآ زولک اب
 دناوخبار ههانزور طوفعخ دناوج یجاناىت

 هک تسا هدناوخ هچ رتخد هک دهنب و
 میاهدروآ دوجوب ترسنیا كي هدن بجعم
 یموصخب تیعنو كب اهترنبا عقاو رد
 رد ار اهنآ ناوتیمن و دتس اهتاخزا
 هکنب . داد رارق یصاخ ین هنط كب
 یهاگ میراد هک یاهنحم تیعفوم ه هد

 تشردربوصت یهاگ تشرد یلیح ربوصت كب
 ناوندناوتیمتشرد همین ریوصت ینامز و
 . دور راکب (ترسنبا)

 نیا هک ميرادیرابجا هچ .دیسربیم دبال

 .میریگر اکب ملیف رد ار فلتخم یاهتاخ
 هدننوگ كي . تسا یبلاج لاونس اقاتتا

 ۰۰۰ نیبرود صوصخم

 تاکرحو اهزنل زا هدافتساو نرود نتفرگ رارق بیقرت و ژاپوکد میلطت زا یحرط [۲]

 و

 ددنیوگ نیا - دیریگب رظن رد ار ناتو
 دیشب اه لد هب

 تسلب تسوا قده دروم هک یاهجیت و
 تادلااخ رد ار یزردنا اع و دروای
 دراد دیکال تام یتجیور دهدب امشب
 و دقیم هاتوک و دنب ار دوخ یادم

 ربیقن ار دوخ یادع نت فورعم زونب
 تک نت» رد ریبغت نیمه . دهیم
 رتشیبهجوت و دوتیم امش رتشی هجوت دج

 ۰ ددرگیم رته هجيتن ندخ دیاع تعاب
 شقن زاسلف كي مه ملیف رد افیقد

 ریواصت كمك اب دربد ار ناتساد هدبوگ
 ثكمک اب و دنکیم وگزاب ار شاتاد
 . بلال یور فلتخم یاهتات ربیفت
 ابو (پآ زولک) .دکیم دیک یصوصخت
 (تانكنال) دزادربيم اههحس فیصوت هب
 هحفصنبا رد هک یناسنا لکغ هب رخآ یلاو

 نوگانوگ یاه تیعضو هب و هدش میسرت
 لکش نتدیداب . دینک هچوت تسا هدش میشت

 !راه تاش تیعضو تناوت دیهاوخ رتهب
 شومارف ار اهنآ رترید و . دیریگبداب
 زا هک یدایز یاههبا تلعب درک دیهاوخ

 نيا تل هدسر هحفص نیا یار امش

 باوج امشیاهمان زا یدابز دادعتب راب
 هستنهنا بلطم لیلد نیمه و ميهدیم
 شیپیاههتفه زا رنک شزوپ ضرع اب
 لامند الصتم هدنبآ هتفه ار تحب نیا تا

 ۰ درک میهاوخ

 .هتسب نخ نی تم تی هس سلم سح +

 ۳ و ی

 تك 3 مایب دنچ

 یداوج لیلخ یاقآ - داری

 روطب یزاسلیف تالاقم یرسرد
 بپآ زولک - تاش هراب رد لصفم
 ميامدرک تبحستاحالطما هنوگنیا و
 هلجم یلبق یاه هرامش هب هعجارم اپ

 ار تاحالطصا نیا یناعم دیناوت

 دیگ دا
 دنرم ثرمویک یاقآ - دهش
 امش لاثما هک مياهتشوت اهراب ب»

 دیهدب همادا ندناوخ سرد هب یتسیاب
 ناتسریبد ءرود رد ندش لوبق را دع
 رته هدکشناد روکنک رد دیتاوتيم
 راک و دینک تکرش كيتامارد یاه

 .دینک لابند یلوصا روطب ار امنیم
 هب دراد تیلوئسم هنحص یثنم - ۲

 لودج ۳ .دنک هجوتلئاسم هنوگنیا
 هرامشدنچ رد هک یرادبلیق نام
 دی رایب یپاچ رظن ژا میتشوت لبق
 > یفرطزا و دوب هدش پاچ
 فرح لاحرهبی او دوبن لماک مه
 .تسا حیحس امش

 یرثوک یلع یاقآ - نادابآ 9
 امتح دیراد هقالع راک نیاب رگا

 نارکفب طتف انمض دش دیهاوخ قفوم
 امش یهتنون نیلوا امتح هک دیعابت
 ژونه .دنزاب ملیف نآزا و دنرخب ار

 یلیخ و دبتسه ناوج امش هدشن رید
 .دیراد تقو

 .م هرهز مناخ .نارهت

 دوب حیحس رخ نا هنافساتم -

 یامنیسناراک ردناتسد هب یطبر یلو
 .تشادن ناریا

 مک ناريا رد یبوت ویرانس ۲
 یوبرانسک تسیننآلیلد یلو میراد

 الوباک دروف نیشارف تو

 هدرک ینادرگر اک دوخ ار اهنآ رتکا
 هتشونهک یبوخ یاه ویرانس زا .تسا

 میم اد «؟دزوسیم ییراپ ایآ» تسا
 .درب مان ناوت



 ,رثائترد تفادص مد و
 رد هک هجنآ .دوشیع

 یرکف موادنو یگتسه درت

 اب نادرگ راک و نادرگر

 . .دناهتشن ششبامت یاتامت 4

 زا تسا رارکت یعون ؛ 9 ]
 هک یتعادج راکفا و 1

 ,دل وغشم نآرارکت هب « هثحم
 نجا وحنب ار اهیگدنژ نیا

 دنکیم یگدنز نآ اب یح 3

 مهنآ تلاصا زا هلاخبدب ۰

 رنمک بلقت ۰ هنحص راک

 + ژ

 شیامن انمدن فوم ؛ شیپ ید
 ار یناها ف دازه كنتق

 یاهارجا زاهک ی تخاش هب ت

 تل زی 0

 « یسامح تسا یاهمانشامل «لیورت
 اهنآ ر هک یمدرمو دنمدرد ی

 هک ینادرم یهامح ۰ دقرات

 زا یتحو .دننکیم یدرمیاپ
 ینانز یاساىح , دنزروسل یف

 هزرابم ؛دوخ راوتسا نادره
 هحنح و هلانو نتسشن هلک

 كب .تسا یگدنز كي * سو

 لیصااها ۰ اتسور ضیث زا
 . هدنک دونشخ شیاهرچژ ما
 ناسنا هک تهچ نیا زا هد

 هن هک ینامدرم دنادنز زونه

 تزن,رورغ تابتا یارب لپ م
 و دنشکیم دابرف شیوخ تید
 ...دننکیهدوجو زا ربا « دو

 رود ییاهنامز زا ۰ ؟ر یفاه
 یاه هماشبامن قیرط زا رشب

 ,هماننبامننتشون ردیناهارف ر
 هوبدار رد شایربهر یتح

 زا مهلم ۰ وا . تسا هد

 .تساتسور اهوصخ

 رد ار شرمع رتکا
 . دخاب هدنارلگ شکت

 هنحصبرد هک هچنآ زا.هورگ كي ندششلد درد تسا لکشم رایس

 یئاوران ندینش ناج شوگبوهدمآشش رسب شیامن كي ندناشک

 هدرک لمحت شاهنادنم رنه رورغ ءازا رد هک یباه

 .., تسا

 , دومنیم

 * شفدافا رودو ببرغ طبحم من ریلع
 یتوتداب ابوگ و دش وریور لابقسا اب
 دندرب كنهرف رالاتفبار هورگ. هنامرتحم

 .دنک رنه یارجا « رتهتخانش یطیحم رد ات
 یئازیم دح رد مادک ره « نارگیزاب

 یزاب هس اها .دنتسه بوخ , دناهف رگ هک

 متچب شیامث رد طسوتم یزاب كبو یلاع
 ؛ دروخیم

 مدب زا دیاب لوا پوخ رگیزاب هب زا
 مدفحهنم .درب ما (یربکا هلادع) رفص

 هدرک كرد بوخ ار یفاهارف مه , وا هک
 تخسرس و زرابم ییاتسور كب مه و تسا
 و دنملاسكي شهرنو تاکرح . ار ندوب
 ابو دناسریم ییوخب ار یباتسور رفتم
 .تسادوخ نیگنس شقن رگامیا رایب شالت
 ار ول رگید ییاهثیامن رد هکنآ رب دییا
 ۰ مینیب هب رتففوم

 یناهارفدونسپ قلعت:مود پوخ یزاب
 هب روجم » هعانتیامن قط رگا نی

  ریگنیمزو توتر تا ها دم +شیاهنزا یبهتفگ لوتب . دادیم هنارل (
 ی

 ناوج كب نوچ , پاذج و كباج

 رواعب «یناتسور یهچیل نایب رد ۰

 نی و نما

 : شفنب

 رج اسم

 و تشاد ار نایب نیرتابب

 مو ریزعب یتح هک هنشوآ رب لماک یطلست
 هک تنآ ملص ردق . دو انخآ رایسب نآ

 و تسوا دوخ یزفم تاشوارل زا هتخون
 و تاحلک ۰ دتردق نانچنآ تسیابیم
 تسشایرفهدوخنیازاب سدک اداار تالمج
 .دنآیهرب شاهدهع زا یسک رتمک هک

 رناسص هک موس یزاب دروم رد

 ارجا (وخک اپ نیرسن) ملاح طسوت رفع
 شاهمالتهب هک تسل رایسب فرح ۰ دشیم
 ؛ منکسع افتکا

 نیرته وخکاپ ۰ یلاهارف رتاتت رد
 ناوتیم هک دوب یرداه نیرتدافا اجو
 كي «یتاهد نز كب اعقاو وا . درک روصت

 دوخ زا یهجوز كب و نابرهم ردام

 دیگنجیمفاتخسیههبجود رد . دوب هتشذگ
 مسهزاب و دروخیع تسکش ود ره زا <

 شفدونژریمض ردار یدرمیاپ و دیگنجیم
 ؛ شدوخ یارب وآ . دناسریم دوخ جواب
 یلصاروحم هک دوب هفیعض تبیه رد یدرم

 هدز رظفیهلک نآ یمدیشاب مه زا یگدنز
 ششخ وزادگناجشاهلا . دیشکیم خرب ار
 هتخت یور رد .دوب روآ تشحو دعر نوچ

 مدرسم ه تشپ هک یلاحرد + یلافراد
 یماگهو درکسم بلسج ار اهرلف ۰ تئاد

 یرگسزابحوادبهدانسپایمرگاننامن 4 ور ه
 ۰ د زابیم تسن

 درو رد اهاو

 *سورع»

 ارچلک منکیم رکف مدوخ شیپ یهاگ
 سروعتابام وصح -- دعنه مناخ رتخد كي
 هچ,دنکس هچ 4 دشیدی لقال دهاوخین

 یعفوتهچ وازا ۰ رئالاب همع زاو دها وخیم
 شقن 4 «اوندرف نیهم» مئاخ ؟ دلراد
 ۰ تسا یرهخ الماک رتخد ثب  «سورع»

 و لاحبی : تاکرح . صخا موهنب یرهش
 ۱ رجا . كيسالک یهاگ . راتنگ

 شان طسوم یزاب

 رو ره

 نه داقتعا نیا هتیلا - یروتسد و یمنصت
 یور كلرتخد ریوصت « نم رظنب - تسا
 + رونح یدلفحل دنچ نابه رد + ولبات

 زا رب با دح

 هلمجپ»: رتانت ناگر رب زا یکی لوفب . تسا
 و «دنکی مل محر امشب هک دینکن محر اه

 مگنایب رگالماکتنمرظسب زاب - هللسه نیا

 هحص یور رد سورع روصح

 هدرب یاهتلا رد هتبلا - تسا اوندرف ملاخ

 «تسا تک رش را زگر اک هب بالعخ هک موس

 «سورع» ناو .تسا راهخ ۵ ولاید هاتگ

 شاکنا .س تسن مئاخ یمزادناب ناشا

 ششوگ یاتسور یهچهل نیرمت رد , وخک اپ

 یاهوم  میوگن دیاب هنانساتع ..دندرکس

 زا رتتس ۰ !وندرف مئاخ یمدیشک _راوتمن

 نيا مه دباخ .درکبم بفح اره , ناتدوجو

 1 دشاب یناها رف هلنگ ۰ عونوم

 هناگبب یهاگ شاهتشول اب ۰. یناهارق

 یغیشن رهش: شاه زیگنا مه دباخ و دوشیم

 ره یارب هک دنا یایگناگیب دوخ زاو

 ون - دیآیم شیپ یتسردو قداص مدآ
 یگناگسب - تدناع خزرب ردو ندخ اوه

 هچومناوسم یتخس هکنانچنآ -- یناها رف

 دناخ تل اهگولاید زا یخرب رد بخ
 یدایژرادقع ژاب , دشیم هنفگ هچهل اب رگآ

 شهاک ار یرهث یاهلاوس ۰ باوج زا
 دیره مه هماشبامت نیگس نوع . دادم

 ۰ تخادنامرکش ار یمدا هک دون تلعرب

 لوصعهدحزا شب یتخانش ۰ اهرتکاراک

 راظنزا؛ اتسوریانف زا رتارف یاهبرجت و
 . دنراد شناد

 ایمان ۰ شیابن روشورب رد نوچ

 دروم رد اها . تسیث یتحب . دون رومبرگ

 فن. یلاقراد یولبات لصا حرط و شفآ
 : مراد

 «شاتوحرف» مناخ < تسن ینحب
 ولبا ندروآ دوجوب یارب ۰ رایب ینامحز

 یلودوب زیگلارب نیسحت هک دندو هدینک

 نیصتو رتبالج + رتهب ارنآ هک تعاداج
 یاج ءولبات نآرد : دننخاسیم رتزیگلا رب

 دوبیلاخ رفصدوخیتحورفص رداد :رفصردپ

 ؛ابوگر ایسودنادنحرنه یولبات نآ شاکباو
 .تشاد مهلر اهلآ زا یربوصت



 ناعاحش یارب میجچ و نیفر در وقرس

 ب نیش ملیف دیفف رونکآ لیهاف - ۳ تسا

 7 - نافولع ملیف هنیپره كاچو# ما

 لیماف - یلایمیش رصاع زا س ۳ یگنرف

 یفر و رتنه و رتنع یاهلیف نادرگ راک
 هربش - ( دوش لماث ار همه بارش مات

 یدرونادپاثایب تک رش اب یملیف ب ه رسیب

 سوهتخردربزیلیف هراتس لیماف س مارا و
 یعیلطم كنم تک رش اب ۵ رو] زا یملیف <

 یمجدف هرانس (نیج) لیعاف - ناجرع و

 ی

 هب و دندش یرارنمچ دراو بش ۱۰ تعاس
 تشلگ یلدم ۰ دنتخادرب یروخبو دم

 شوگباپیادصرود زا اففر ! تفگ رک

 1 دیوخیم
 ینوخب مهنم هلب ۱ تفگ روکآ

 .مسیم كبرات یاوه نسه رن ار اهنآ
 تلگدوب طفاس اپ ون زا هک لشور

 .منک را رف .دیزبخرب اچ

 حش

 رد پوه باب لدافع شفت رگسدق و ایی

 یزاببایسا بس طبو - ۷ هدبرب كئر ملیف

 ترارح- 4 هدشن یهاو وه - ۸ یگنرف

 نازرف و دهاجم ریما زا یملیف س ندب
 نوش تک رش اب دون یملیف شرتکد - وجلد

 افولبس تکرش اب یملیف - ۱۰ یرثاک

 یسرخت لماوع زا  پرع بش
 رتخدملف رونکآ كچوک ما ۱۱ تعط

 نابایخ یاهملیف هشیبرته لیماف .- نابار
 . تافیرشت و اد

 : یدومع
 تشهیاهملیف هدنزاس لیهاف - ۱

 نادرگر اک لیماف نوغبربا و مین و

۱ 
 دار زا ار یاءرطاخ نیرفآ ضون

 1 دنکیم فرهآ ناتسریید رد شلیصحت

 ار اهنچب زا یکی + یعمیش مع یزور

 دیس و درک ادص

 دوشیملح رتدوز درس بآ رد دنق

 1 مزگ پآ رد اب

 ؛ داد باوج درگاخ

 ٩ مکع لخاد رد -

 یاهلیفرگیرا# لیماف-۳صعآملیف ناوج
 رد یلیفع يصنرم ما - سورخ و فده
 نیلوا رد یناگیاپگ شقن - یلبن ملف
 هراخ - یشحو - ۳ شیلادنس ملف
 تک رش اب یملیف - را رتین ملیف «تاوح

 - 6 اپ زا یتسق - 4 هدییب و دار دیعن

 یلوچ تاب بآ یاهبلیف هرات كچوک مان
 سواعیکس قلاخ كجوک ما - رسگن و

 كچوک مان ٩ داهن داسب ار نوتراک هک

 تک ر شاب یملیف.- اهنیس هنییرنه (نیلیف)
 نازوم ,..) -۷ دیقف رنوبلا سنرالرس
 سم بر یاهتیم زا دو یبلف (دیلسا

 نسرودمطقستا راجع میل ینا ربا هراس

 یاهلیم یشحو هبرگ - 4 یرادربملیف
 یملیف - نارهت رد یلامتیس ما و هنارخ

 - رگریاتسو نیاریوا دنوهدا تکرخ اب

 زا - یلوبدار تیوقن سس ۱۰ یکشخ

 -۱۱یگشجیتشک - یناربا نز ناگدنناوخ

 رسش ملیف یسیلگنا نیدک كچوک ما

 رتاب )ملمفیادزراتس ثاچوک مان س شورف

 ۰ سونو زا

 !هئالابرس
 ابپاوه ارچ ۱ .دندیرپ یصخخ زا

 ردو دوریم نیوزف 4 هقیفد ۱۰ تدم رد
 ؟ ددرگیمرب عبرکب تدم

 تگ یصخخ نآ

 | هیلالابرس ,نتشگ رب

 ! امنیس رد
 شرهوتیولهپهبامنسنلاس رد یعناخ

 فرلع نیا هکیلافآ نیا نیب : تفگ و دز
 , تل هدرب شاوخ تسا هتشن نم

 اقادک منهچب :تفگ تیلاسع اپ رهون

 باوخزا اره ارچ ؛ تسل هدر شاوخ

 هار هکنبا یارب

 مرگ ابیاهرهچ

 « سکع نیا

 یپ هببا ,سانشرس «رگیزاب - هدنلاوخ»
 ار ول مان ومبرگ تسد ریز نتشن زا

 . دیتسرفپ ام یار !

 ؟ یدرک رادیب

 !ضیرم و رتکد
 یرتکد بطع دراو یضیرم زور كي

 هفد < تسا هشون راوبد یور دید و دش
 ضیرم.ناموت ۲۰ مودهعفدو ناموت ۵۰ لوا

 هثباعهقانادرا و دنک یگنرژ تساوخس هک
 و تئاذگ رتکد زبم ولج ناموت ۳هودخ

 : .تفگ
 ۰ مدش محا زم هرابو+ نابرق -

 ؛تفگ دوب رتكنرز ول زا هک رتکد
 هخنزا تسا بوخ امش لاح اقافقا -

 ! دینک هدافتسا مداد هک یلوا

 زاج ۰ میم محل دیو تم ۰ ۶

 ۰ رو هک هتس

 نت

 « جوک بتسب»)

1 

 (هجن بل جرج

 > رو برنج رج و ۲ هیچ روت تجمع

 ات.



 هیده امنیس هراتس ناگدنناوخ هب نادر

 رو ۶

 تب اهلاس هلحم با هک دنتیهح

 هلحمر

 هکامنیس هراتس ناگدنناوخ + نادنهرتههیدههللم ربخا لاکی رد
 زگیدزاب ثكیارو .دوب هدید رگ یفتنمهدشیم پاچ هلجم زا را
 دنمرنه اپ باج زا هیده كي هتفه ره میاهتف رگ میمصت .هلجمناگ دنناوخ

 مینک میدئتامتیس هراتس ناگدنناوخ زا

 یاشاقتیان

 اریخا هک ناربیا یامنیس راک رپ رگیزابدیفم نمهب زا یاهیده هتفه آب
 رداثت رد نت زا لبق نمهب) تساهتشاد رثانت هنحس هب یدنجم

 زایهپ هب یریل مهویمیا « نمم. .مياهتف ؟ تن رد , (هتشاد

 هیدهتفابرد ینک هعرف رد تکرش یاری .دهدیم هبده امتس هراتس ناگ.

 هب هدش لطاب ریمت لایر « ءاربه وهدومن رپ ار رب ]6 + دیقم

 دیئامن لاسرا ۱۹:۷ یتسیق

 کا ر

 باب یگداوناخمان و مان
 سردآ دنا لعش

 ۷ 66 وب 7

۳۸ 4 

 مخهتنه زور نیتسخن تعاس نیلوا رد

 دسر دهاوخ ناتتس یاهدنک لاحشوخ
 نیا رد هکنیا زا

 دادرخ

 تداع لوفلم اه زور

 دانزلیلو ۰ دید دیهاوخ ار شریخ دیته

 .دشاب یگشیمه دیاب تدایع هک دبربت
4 4 

 ت
 رتکیسیربق ار دوخ یراک یاههاترب

 هکنتحارا ار اش دایز یکنسح (: دینک
4 ۰ 

 ف
 زا هداوناخ یاضعا هک ینارالتتا

 دیاب هک .دنتسه یلونعم تاعفوت دنراد امش

 ..دینک لمع و هجوت اهنآ هب امنح
+ 4 ۰ 

 3۳4 ویزیت
 ماهناناتقحردار یراک یک هتفه نیا

 یاهیئوگدب ,دیدوب نآ دسژاین هک .دهدیم
 دیریکب هدیدن ار وا

 ربت

 دادرم

 - ۲۵ هحفص []

 هک .دیشاب نشت و

 ادمسا و قوت
 دیر ار هدافتسا

 تئاد دهاوخ عفن ناتنارب

۰ 

 لثاس رطاخب ردشنیا هک دینکن یمس
 هنش کر هیاوتاح یانعا ۷ یدام
 م ۳ اهنآ هک هچنآ دیشاب

 یوردابزیلیخجی فن رد تاقوا یصح
 یاعا هدن تعاب شور سه و دینکین

 رافر رب دنا دنهاگ ام زا هناوناخ

 . .دینک رنل دیدجت دوح

6 
 یاس رهاظ امانت وا یاه یثابرهع

 الاو هدپک عج ار هوخ ساوح , تس

 . دید دیهاوخ ررش

 امن هزاتس - ۳۳۵ هرابخ

 دو

۱۳ 



 اسب (اب یاج) مانب یاهقیقد ۱۵ ملیف ه ته 2 و تس

 ناترهخ رنه و كهرف هرادا ترالین تک 9 يلوصا ه ۱

 یریکا جاح دحمع یفادرگ راک هب نیورق )۳یمج» مه 6۲ و و ه ۱
 1 « 7 ع , و ری ۳

 ۷ هو هلب ۰ " ایرگ 11

 بو دیشخب یک ما رفاح
 ماهر تا تك ۹ ۷ رک

 دو ره یاع+ رهچ 5 رضا ۲ لایم

 یلاذریم ساع 8 ط ييونپ همان اه
 شوک وک و یرداف جریا لاحیات ۹ 99 5

 گ ۹ ۰

 گرک ۰ وجنم

 1 هین انس خرج
 مبهم و ,یلیقع يض

 ۳, دناتشادمنچع , ملیف اضنق ۳

 ۱ مه وب .الهخ کی ۱ ۳ زور
 ۲ هی ۱

 ا رهآ بس یناملس هاس هیف بو" , ی

 یوو 2 سا رکیزاپ 2 قییجت رم ماس مه مفاد و
 دسعم نمره و رهورف الی زا راغ

 قوی میعاوع پاچ یضتقم یاهتسرف

 یدوصتم

 رگید ,لاح میداد
 , جالب ار اش همان باوح

 ور را نارهت - ناازن مان جز

 رآ زا یگنر یکع پاچ هتخام رونه ات رظل دزوم ملیف - +
 ؛ درب ميهاوخ داپ بک

 رهنهرخ - یفبرخ دیمح [] « هم طمو تاحفم رب ب ۲

 , «ولب » ملیف نادرگراک بس ۱ د ذوژ یاههرهچ یگنر ياهولبات نیرت
 ملی نادرکراک و تسا یلایمیک هومم

 ته رپ

 «رهچ هب تبو ميراودپما , مينکيم پاچ
 اسفاام صان ؛ « دنهرمم تیرز دو دسر مه ابش برم یاه رلپود - ۱

 یموطستم ی رسم نیرز .

 «مراهج اهچ زو میم زادسود جزبا ۰ اهملیف رب نیو ناح
 ال راظع ّ یملیف نیر و ینادرت راکب هک یملیف نیرخآ . دش ۳ ار ۲ جم 5
 شامن نارهت ره دووتسا تیلکتک هناین نا مت ۱ ۳

 میت
 مان « یغاپ رلویزوج » تسا هدخ هدا

 تسا هاب

 زن بت س اخ .دیعب ۳ 1 

 ناپکیچاخ لئوماس

9۰ ۳ 
 ت 1 ۱

 ملیف نیا یلاع تاکر ادت و همانملپف

 یرادرسلیف و هداز یاهسمخ - م هدهع هب

 تساهدشماچنا هچنپ شوخ رسما طسوت نآ

 نارهت - یراگداب هللا یلو

 یولبا تروصب مه ار نارورف سکع

 ره زاب . دون ميهاوخ پاچ هلچم طسو
 دییونب همان نابیارب

 ناب ایخنادنءرنه هناخ سردآ هب دیناوئیم هاثنامرک .- یعیفر ریکا یلع 8
 «جیونیهم ازم ناباح - . نیدرو رف اسب ات  ی ۱

 ام نوچ یئاهملیع

 و یاتتآ بش. ره یاهفع
 ک ياهدینش« بآ ریز رعل داپ رود

 وایادص ندینخرب هوا یرخا
 

 ,یدوبمه شایزاب فهاش ۰ ملی نت

 ت هرپ ادخ روح 2

 اعراب هتشذک رد ار مادآ یگند ب
 ِ يا زا , و 7 باچ 5 ب

 رد زین ن

 زسیورپ ترم ربع ,یقاص الهث []

 اب امش همان
 رارت ناحرم راپتفل رب

 دزیتسد زا ۷ ژایرپو نآ + هسکتسا نانپاده ۶
 دیوش ءاگآ ناترظن



 و اهوید هتس

 ومدرک باختلا ۰

 تک رشاهوشرد هکیناکدنناوخ

 رد هکلپ ۰ دنوشیمن میرک

 «نوف» ناشتروص هب ۰ ناخدوخ
 نویریولتزا رتهب ناشهرهچ 9 8

 لر هکنيا هللم پیترت نیاب و ۰

 هناوتشپاب ۰ دیروآ ور ابنیس ه

 «دیرادگبءارنیا ردمنق یرت هچوق

 رسسان ۰ نیدرف یتپ شرتآ
 تسا ترا یقونو زورهب , ییطه *
 داوازس نابایخ نیدرورف نابایخ "
 . نادنمرنه ۹ ٩

 ورسخ - نایناوآ ناطراو ٩
 (نارهت) یناطلس دوبحم - ج۶

 ردان ردپ یمیفر زیزن سس

 هلیف رد ینامز رهچونم الوسم ۲
 هم تجمع دادرهم دینچ یا

 یعیفر

 . مش

 ؟دامرع), ینیاه 3
 زا هک تشاهلاس یدرونابیا كيب

 ار امش مالم , ی

 ح اب ثيب مالسالباقتم ویا
 - یم وآ سزق اپورپ دینقالع

 ملیف رب هانوک یدقن ..دش هدادشیامننوب زیولت زا هتشذگ هتفههک «ات یب»
 ! دزاسب ملیف زی نیا زا رتهب تسا رداق و دسانشیمار امنیس شوبزاد ریزه

 تگ دباب یدبدر هوگچیه نود 8

 تحت ات یب ملیف رد شوراد ریزه

 زا صوصحب ۰ تسا هدوب یلوینوننا ریثان
 یئاهمدآ و مارآ یلاضف ی یاراد هک بش ملیف
 یکته یگدنز رد ال یی , تسا هنوگ رامین

 و شردپ یکب رهن ود نیا , رغئودس تسا

 . دنتسه (شروک ), شرسپ تسود یرگبد

 ی هلعبار
 تا حور ینودرح هزادنا یی

 ین یاراد دلوم  یرایس رد ملیف
 رخآ سناکس دنچ صوصخب , تسا ,یربوصت

 دوشيم شردپ ارم هجوتم اثیب یتقو التم
 یلاجتآ اسب و دیابم وا تحت كيدرن و
 اروا و دوریم شروک ندید هپ انیب هک
 زب یاهدافتسا نیرتنک دودب ۰ دنیبيين

 و یلاهتت ساسحا شوبراد ریزه كولاید
 ۰ دیامنیم لقتنم اه هب ار اتيب ءالخ

 هک یلاجتآ ۰ تسگ ایز راسب ملیف ناب
 ان یب هب راوس لیبعوتا كناوج نآ
 سیباب اتیب و دوش راوس هک .دنکلیه یرامت
 « دنکیم لوبق ار توعد نیا قلم یتوات
 روزه مک دین یر تک جزا نیاو
 هک تسا رداق و دسانشیم ار امنیس شوراد

 شوگ و گ . دزاسب ملیف زیل نباز | رنهپ
 و تسا هدرک سح ینوطب ار اتیل تیمخخ
 . دهنیه هارا یناثخرد یزاب



 هیقب- نارگتراغ

 رد هک «دوپ یرادرپ رتکاراک رمآ رب یاداملآقوف یه
 هطبارعون + زکاثامت یارب اهنیصخت نیوپ یتطم نم
 كيتامارد نامتخاس رد دیاپ ملیف ناتسأت ریسه رد زپن اه
 ظسفح ار دوخ شریذپ لباق بلاق و قطم , اهارجام
 . دیامت

 1 دددت هجاوم هوگچ لکشم نيا اب امش ... و 7
 درتیپ رد داشیا زا مادک ره هکیلاح رد اهرتکاراک دیه
 : دنرادینامنک لیاق  ریع شقت + ملیف ناتساد یتطتم
 دوجوم رتا كيتامارد قطعم رد یگنخیگ مه را لکتم
 ۱ 0 ؟ دتفرگ هرهب یلاهدفرت هچ زا دروم نیا رد . دبآیه

۸ 

 «هنلک ,یلک موهنم نآ هب هتبلا 14 نفرت : ینالبوتم
 لاک تالکشم هب هجوت اپ ۰ اهتم . هوبن راک رب یدفرت

 مدزکیمس نم ؛ دیایب دوجوب دوپ نکمم قیرط نیا
 ینیعم ریم رد ار ناتساد یاه رتکاراک زا كي رهب
 اناتساد یداع نایرج نیع رد ینپ ۰ مناسرب ماجنا هب
 یارم هکنآ نودپ ۰ ماهتخاد اهتیصحش هب مه یمشج هشوگ

 ناتمادیقطم للت عطق هب روبجم یزادرپ رتکاراک یا

 ینارییغت هک منش رویجم یتح لسا نیمه یور . مرنب

 بناخرمع» الثم . مروایب دوجوب رتکاراک تیعون رد یلک
 لوا رد تسا ناتنان یفنع یاهبطق زا یکی هک «لالح
 كحتم یدودح 8 یتح و لوبق لباق ریغ یتیمحت راک

 بطق نیرتمهم زا یکی رتکاراک نیا هکیلاح رد
 دصآ شیپ میارب روصت نيا . تسا ناتساد ینثم یاه

 یاهمنآ ییرتتیمهاایزا یکی هک دشاب نیا رم رارق رکا هک

 هر

 و رینترازو
 دا رهت یاهقطعنمقرب یمایستکرش

 مادختسا یهگآ

 یاهناتسرهش رد دوخ ینف رداک لیمکتروظنمب نارهت یاهقطنم قرب تکرش
 . دراد قرب سدنهم رشآ دنچ هب زابن هعبات

 روماب لغش تساوخ رد مرف لیمکتو رتشیب تاعالطا بسکت هجدننا وتیمناضاقتم

 هعجا رم هم هرامشحرف هار راهچ سوواطتخت نابایخ رد عقاو تک رش نانکر اک

 . ذنراد لاسرا روکن میناشن هب و لیمکت ار ریز مرف ای و هدومن
1 

 : یگداوناخ مان و ما

 : یلصحت هک

 : هفیظو تمدح عصر

۰ 
۰ 

۱ 

 ۱۳ بی ی وا ات

 شاد یقطم ریغ و یلاخون نینچتیا یتپسغش ۰ ناب
 و میقتسم ریثات ۰ قطنم نودب و یمنصت پلاق نیا « دشاپ

 زماوخ ناتماد تبثع یاهرتکآراک تیفیک رب یریزگان
 كسب رد تیمها اپ یفنم بطق كي یتقو ینیی . تخاب
 یتانن ار مزال كيتامارد یاهفزرا ۰ یثامتیس ناسا

 مسنکاراک یا قطم نودب و لپاق ریغ تیفیک ۰ دشاپ

 زاچب مح اد ناتساد تمثم یاههدآ یلامتحا یاهشزرا

 رراومزا یکی هب هراشا اهتت نيا هنبلا . دنکیمآ لزلرت
 یرایبرتک راک تیعونفک هک روطنامه هکیلاح رب ؛ دوب

 رومت هک دبدرگ یتارییفت راجد ملی ناتساد یاهمنآ زا
 یرتلوف لباق دعب و ماود , لوح و رییفت نیا منکیم

 دروآ دوجوب ناتساد یاهتیصخش طاترا عون رد

 دراد همادا

 تا رطاخ هبقت

 زا یصب هک تسا یناهزیچ ههو «بع

 اب راصتحا !دعب ابو عفوم نآ رد تالجم

 ربا اجبا ردو دناهدرک رشته لیصقت
 لبق اما .دو هراثا اهنآ هب نیاژا شیب

 هستاخ ار روپاک جار لاجج هعنآ زا
 نابههک هربشوخ ناتساد كپ لقب ۰ میهن

 , ميزادرپیم داتفا قافتا اهزور

 ار وا روباک جار نانابزع زورکی
 ملیف زا هملطف دنچ ات دننروآ اناید امشب

 لی عطلا . دنک اتامت از یسراف یاه

 زادندوبهدخ ریزارس اجنآ 4 زی نادنمرنه
 هقرگ ,دا ,نواعع نیو یطو یولولانیچ
 سا)یلبج ساق یاقآ و نرباو یروپاث ات
 !رجلم نیا هک مدروآ تهج نياب ار ناثیا

 .( تساقآ هب طورم
 یهبافو هچ راطتا نلاس رد لاح

 هنوگچ دن دراو جار یتقوو دانفا قافتا
 . ناریوآ شاماسو دنتخیر شرونپ نارضاح
 فورعم هصافر ارامات مناخ هنوگچ « دندش

 روهکجار یم» : دزیم داد نارهت یاههفاک
 هلاخ ات ددج بیترت هچب و «متس ار منوج

 . لاجنج و راج نآ نایم دوب كيدزن رگبد
 هتفگان تسا رتهب ... دنورایو تسد ریز
 . دوش هتعاذگ

 یاههنحس نیا ماتتخا زا دع
 . نلامنراو ار حار هرخالا . هدشک تحاراث
 تامهاب حارو دش مامت ملیف یتقو . دندرک
 .دیدرگ حراخ امتیس زا لاجنچ و وهایه
 نورببشیب هقیقد دنچ زا هک یلبچ یاقآ
 ار حار راقنتنا بآ یوج رانک دون هدمآ
  دنرپاج زا وا هدهاسب هترمکت , دشکم

 . اما هوف یاهآ ۰ وتف یاهآ» دز دابرف و

 . زیل شیاب الف هک دخ رولج مدیهنن
 تشف و دافا بآ یوح يوت و دروخ
 ,دش سیخ یروآهدنخ وحش شراولخ مظخعا

 اروفکد ون نیا رتروآ هدنخ یلو
 شرب كباب هدعآ نور بآ یوج زا

 تاهگاو دناسر حار هب ار شدوخ یفاژرات

 نیا ماعن ردو دیبچ ار وا یوزاب تدش
 دابرف مه هل كي یارب یتح لاوحا
 !دشنعطق وا یءوتف یاهآ , وتف یاهآ+

 و سیخ راولخ نآ اب یلح هفلاق

 / حارهکدوب روآهدنخ یردقب تحامس هعهنآ ۷

 .. گوزرآ«وتف» هرخالاب یلو داتفا هدنخب مه
 . در ما 4 از جز.

2 

 و صد  را  ا

 .دراد همادا

۱ 



 . دهدیم ار

 شتنب نمکرب دیرگنیا

 یاهویدوتسا هجوت لباق
 شخپ زکارم «یرادربملیف

 ة  شوگ و گ رکراثبتیلاپآ
 مبوتیم « جناح تاح ینارب ۳57۳ آ 5 ی دات نت هیت و لی گی
 1 زوریزور رها ترسپ هایسب ونهفب بس یادپرنشیاربرهوشكرم . ٍ

 العم ِ عسیرزون رسامد تهج 7 حب رب
 ناتسا رد یناریا یاهملیف زوت و ن یکیات و دوشیم رتگرزب و لرزب دراد  یل هک ( ناملواوپل) ش

 رد ملیف شخب رم رم تب یر و یبرع لاجیابرد یکی هک دوریم یسالک هب رگید لاسود یکدنز ژورنرد و تسا «درک جاو
 ۱ , ءا ریهک ۳"

 ناملاد هچوک - یبونج زانهش نابایخ - زیربت ناتسرهش | رکاو دوب دهاوخ «ءاننا » شیاهسرد زا ندیدیا رب هلو
 ۱ 1 هک دشاب نیا ءاشنا عوضوب زور كبی . ورداع نیا یزورود ۰ 9و

 عوزس «نوگبا بارهن» رب ریز تست نتلت ۳۵, ثلالب ؟تشوندهاوخ هچ وا« تسیک پوخ رداع» محزا و توربم مه غار ٩ تو

 میرست یارب ناگدننک هیهت هیلک تسا مزال هدومن راک تسا رارق هک زور نآ !ریز « چیه : املسم وخرب هکیرو 88
 0 1 ۱ رد ناخزببماک , دوش هدناوخ وا یاشن؛ .-یم راب تنرثخ رایب ۶3 ٩

 و یراکمح نامزاب نیا اب ناثیاهملیف شيامن ر دب هج و دا نهلوقت یخ ید
 رد د نفلت هرامش اب سردا اب رتشیب تاعالطا هن و ره تهح | دروآ دهاوخ همه رکد هحن كب نگر ب دیرگنیا هک تا

 و ها ام . | هدوب رامیب زور نآ رد وا هکنآ ءاوگ . رانتا لا ۱۰ نا نلش ۶
 ۳ ات ب رد ۱ تل یزابمه هراتس هرایرد فپ

 ت ٩ میلزب فرح مهزاب دیراد تسرد 8 ۱ یی « یزیلاپ

 1 هب هک را ۳

 زورره ۰ تسارورو هلیپالیخ یب - یرادرسلیف عورش زا لیق اه و ۲
 و نیاپ سرب جز ۳ دم زا ینرچ و تب تدیهن یوگ زا یه ترفن « دونه رتگررب زیبا هک دو میدرک نیرمق ملهکتا رد 8

 فرخ تدرع «جولط» اب شزاغا «  دح زا شیپ تعامج یناربا ام رخآ ۰ تسا  نینچ كب هنییرنه هک یرداد شور . قوف منخانش بوخ ار 8
 دو و یاب ق دو ینامز :دونیع رتتس تاهبلف هبرجتوا زا و تسا طاص دوخ راوی . لصاح هک . تفای هماداو .مينک هدهانم ات و میدن یاب .قالحا هب 4 - تن ۳
 اما ۰ ته ترهغ ۰ ميببیع زورما سر « دناهدینک .طخ شرون ار یک / 1 5
 نادنار ۲ ۳ كت ۳ دا سرو ی ؛متشادم تسود یلبخار هدناوخ شوک « , مدرک بل
 ودنتشادنادنمرتهدمه ار ترهش 1 تببو وا زا« دننکب طخ مه ام رود ادایم هکنآ  ۹ نو
 هتمه و تئاد دها ۱ ۱ ۱ 1 ۳ باح دد اهل هن رگیدلک تساهتدم اب نرچنناهدیف رگیزاب نیک یی

 یعوس و اهاوح + .دنراد تسسا نینتح نیا و حس
 ده ۳ ِ مینوجیم یرون ون ۰ ءدینک قشحت دییاوتس هکلب , ام هباح»رهت) "(ایزاتساتآ) - 9
 اون هچ دوب وخ حرم وحم ات دوریم و دوری دران شوگ وگ یقوخ و روخ رگید ء اههناخ زا راس واکس هآ لی. ا ما

 .تشبا هلام وا وز بورغ زورما رگاو دوش ۲ یکسری - 1 ۱
 پ- جو نر 1 ۶۰ و تب یا یادص ندينف یار یقنب تد (ورتم رتیا) 5

  مئرا یلیخ دنکیه شوگ مه یک زد نونکا و دش رهاظ زا

 ادیادهبش تشحو و سرت رادف حه دوخ رغ رد انآ ۳ اچ > هند ۹

 !هچ یمعنسرت ینعم دینایب اب .دیتس ار ملیف نب 

7 ۳ 

 :رد طقف بشما همان رد 8 ۱
 لس ِ 7 4 0

 1 وناح م رب ...ناوجلسن زا یمدرم 9 .. اه هداوناخ مامت یا 1. ۳۹ و

 ادهاجم ریما.وجل ددمحم: زا
 رب یو 7۴

 :ماوهش. «نگیو نیلبآ , وحلد ناز و
 ها رمه یبا 9... هر بش

 .یشخب تبانع اب
 رهش»یگداوناخ ونردم من

 ی
 ۳ ی همانرب و

 سا ۰۱6۳۳۷ :نفلت ت ماش هار هی

 ملیف تیقفوم زا دعب  «گندق
 .درادیم میدقت ار دوخ هدیزگ رب لف

 یلوب رامنیس
 ۰ #4ََِث ام ؟ راس یاس

 درا وه رویرت - ینالاب كج

 9 یزوس - سرود اناید
 روا با رضا و هرهلدرب ملیف رد

 ری

 سس واسه
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 زا راکمه هیلک زا ناکم رییغت تلعب

 ۱ یا زا تسا دنمشها وخ اهناتسرهش یاهامنیس نا ربدم ۱
 ایم بم

 ِ نادنم نه زا زر

 .دنبامن هعجا رم رد ز سردآ  خیرات

 ۱  بنج - یلامش دیشمج بابرا یاهتنا - كاشوک نابایخ
 ۱ ۳-۳ ۰ مون هقبط - ۳ره۷ كالپ -- نارهت نامیس

 و جسم ی ی

 ۳ هیعالطا

 اشامت رهشامییس
 ریظنیب و گر زب ملیف

 ییتنومآرف هبث زا
 مدشن نآ شان قفوم هتشذگ هتفهرد یللعب هک

0 

 اب

 و

 چی
۳ 

 جسم

 : رد طقف بشما زا
 و

0 

 اّشنامت وهشامنیس
 د چ هراتس 4 زاتمم یامنمس

 تک رش اب - ینینول ویو روئام زا یملیف دش دهاوخ هتشاذگ شیامن ضرععب

 ادناس كاينيمود - یتست ویباف - نیئوک ی نوتنآ
 ی ی

 ۲سسسسسسسسسد

 یفرب ناتسبات - هیقب

 .دش ضوع يليخ ؛ یدرک شراکیچ
 : تفگ ینوت

 ۰ مداد نیلوره شهب
 اما ۰ مدینش ار نیئوره هملک نم

 مدوخزا یلدعلاسکع چیه ارچ منادیمن
 :تفگ و دیدنخ برع درم. مدادن ناشن

 تسا ییگنشق رتخد

 . نک شناحتما -
 درک اون ار شتسد برع  درم

 دیفس یاهقاس هب و دز الاب ارم نماد و

 داد تروق ار شناهد 1 تسیرگن نه

 : تفگ و

 ۰ تسادنچ بس

 دعب و درک توکس یاهظحل ینوق

 .. دیوب را زه تست .س

 رد تسن یلطعم نودب برع درم

 یکچوک هیک و دون شراولخ هفی

 لوب یرادقم نآ لخاد زا و دروآ رد
 . داد ینوت ه و درمش

 یلیخ لوب نیا نتفرگ زا هک ینوت
 : تشگ و درک یاهدنخ « دوب لاحشوخ

 را هدرپ روآ ناجیه ملیف نیا و تساههعجاف یابثد ام یابند

 .شیربب یلووتیم بس

 : تهگ برع در
 ؟ یروج هچ ب

 :ت فگ ینون
 . گیم تهی نالا-

 نگو دروآ كرزپ هی ثی ده
 ۱ تر . هسیک نیا لخاد بس

 انهس ۰ مدوب هشن هکیلاح رد نم

 هن مدیشک دابرف و مدعا مدوخب

 .. دضک ميحر ۰ دینکن وراکنیا

4 
 همق لحاد زا و درک اهر ارم یفوت

 دتد فک رد دیفس درگ یرادقع قاطا

 بم یی یولج روزب اونآ و تخیر
 دآ ماعن مدربم سفن سفن هک نه و تفرگ

 مدیشک الان ینیب قیرط زا ار دیفس تارث

 ب
 ب

  ها وح

 و منش دوخس دوخ زا یباح رابنیا و
 داسجا مدش ولو قاطا فک قعر یب

 # ماهدششل رحتم هدرم كب هک منرکبم

 داطان ار میاب و بس و تب ار مفاهد

 طقف . مدو هک لخاد لاحیب نم

 هناخ زا ارم یرفن ود هک مدرک سح

 . دنداهن لیبموتا لخاد و دندرب نوری

 .«دراد اد همادا

 فا

 یر

 ...دروآ راب ار اههعجاف نی رتگر زن تسانکمم هک درادبم رد یاهسسد

 :رد طقف بشما همان رب

 و"

 تكارتنالت [امییس
 رج هراتس 4 زاتمم یامنیس



 هیقب - هقباسم ۱

 هقباسرهظ زا دعب ۵ - 4۵ تعاس: دغ دهاوخشخپ هقبام ود دادرخ ۱۳ هبنک
 هقباس (بهمین) رهظ زا دعب ۵-۱۳ تعاس و لیزرب و دئوس لابنوف یلم
 یناهج ماج رد ناربا هقباس نیلو)دشله و ناریا یلم 9 نیب /

 تعان . دش دهاوخشخپ یپ رد یب روطب هقباسم ود مه دادرخ ۱٩ هبنشس 8
 هسینا۳- 4۵ تعان و ناتسراجم و ابلاتیا لابتوف یلم یاهمبت نیب هقبام ۳
 . ناملا و كبیزکم یلم یاهمیت نيب هقباب
 تعاس : دش  دهاوخ شخپ هقباس ود زینزور نیا رد - دادرخ ۱۷ هبنشراهچ 6
 بش همین 4۵ تعا- و ایناپاو لیزرب یاهمین هقباسع رهظ زا دعب هب
 . دنلتاکسااب ناربا یلممیت مودهقیا

 تعاس ناتنراچه و هنارف لابتوف یلم یاهمسیت هقباسم - هام دادرخ ۲۰ هبنث
 . رهظ زا دعب هب

 6۵-۱۳ تعاس دئوس و اییاپسا یلم یاهمیتنیب لابتوف هقبام دادرخ ۳۱ هبنشکی 8
 ماجرذ ناریالابتوف یلم میت هقباه نیموس) ورپ و ناریا یله یاهمیت هقبام پت

 رد هقباص شخب اب و هراوهام ندوب لوغثم تلع هب یناهج ماج تاقبام زا
 هنوگنامه . دوشیمشخب هقبام زا دعب زور وطبح نویزیولت یاهکش رن تعاس

 ناربا یامیس . دش دهاوخ شخب هعبش ود رهقیرط زا تاقبام نیا میتشاد هراثا
 دوشیمشخب سپس و طبض راون هلیسوب هک ار یناهج ماج تاقبام شب "تع

 .تساهدرکن صخشم ار تاقباس نیا شخبتاعاس زونه ؟ نویزیولت اما . در 6
 .دوخیم شخب تسا هدش طبخ راون هلیسو هبهک هقباس نیلوا دادرخ ۱۴ هبنث 6
 (.دخ دهاوخ شخپ نوبزبولت مود هکبش زاهقباسم نیا ) نیتناژرآ و ناتراجم 4

 ( مود هکبش زا) دنلتاکسا و ورپ هقبام دادرخ ۱: هبنشکی 8
 تعاس لوا هکبخ ,زا نیتناژرآ و نانسراجم هفقبام شخپ دادرخ ۱4 هبنشک 8

 . رهظ زا دعب هب
 تعاس لوا هکبش زا نیتناژرآ و ناتسراجءهقبام شخب دادرخ ۱۵ ٩شود

 . رهظ زا دعن هیب

 نی هقلاس ۳ نوبزیولت . دوشیم شخب هقبام ود هام دادرخ ۱۵ هنثود

 هک یناک یارب ناريا یامیس نوازیولتو درک دهاوخ شخپ ار ایناپا و ش
 هقباس نیا دناهدشن دنلتاکسا و ورپ لابتوفیلم یاهمیت نیب یزاب یاثامت هب

 . درک دهاوخ شخب ادنجم

 شخب كي هکبش زا نادنعقالت یار شرتا وایناپسانیب هقباسم دادرخ۱۸هبنشجنپ
 لابتوف یلم یاهمیت هقبام هکبش نیمه ریظ زادعب هبس۳۰ هقباسم نیا شخب تعاس دو
 . درک دهاوخ شخب ار ناملآ و كيرگ

 شب ار هنارف و نیتناژرآ نیب هقبام۲ نویزیوللت هام دادرخ ۱۵ هعمج
» 
 . ثس

 یاهمیت نیبهقباس(نآربا یامس) لوا هکبش۱۰- ۳۰ تعاس دادرخ ۱ هعمج 8

 . دنک بیم شخب ار دئوس و شیرتا لابتو
 , ۵6 تعاس ار شیرتآ و لیزرب نسب هقبام؟نویزیولت - هام دادرخ ۲۱ هبنشکی |

 منت هقبام رهظ زا دعب ٩ - تعاس ناربا یامیس.لوا هکبش دادرخ ۲۲ هبنشون
 هقاسزور نیمه ۲ نویزیولت و درک دهاوخ شخب ار شیرقا و لیزرب زابتوف

 ۰ دنکیم شخب اردنله و دنلتاکسا لابتوف یلم یا
 دش دهاوخ شخب ۲ نویزبولت زا طبص راونهلیسو هک یناهج ماج هقباه نیرخآ

 9 . تسا هنارف و نیتناژرآ نب

 ویدار درم هثیپرنه نیرتبوحم 8 وبدار نز هدنیوگ نیرتوجم 8
 یدمحل یشبرم ۲دازرف نیماز - ۱ یضایو «فکه تا

 ۱ سه زر
 ویدار نز هشیپرنه نیرتیوحم 8 نویزنولتدرم یرجم نب

 یدمحا یجات - ۲ « یمساق ایر -۱ یئوچ وکت ربلآ- ۷-
 یرثن نیهم »۲ نا

 یبویدار همانرب نیرتیوبحم 8 . .  نویزیولت نز
 دار .- ار ۱ دعب - ۲ يليطت دا ظاک هلا

 ز ءآ
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 . نویزیولت ربخ هدنبوگ نیرتبوبحم 8
 ۳ زودناحرف - ۲هداز نشور - ۰

 نایریم مارهش

 رهظ زا

 لابرس درم هشیپرنه نیرتبوبجحم 8

 یجراخ
 رثگاو تربار ۲ سس زرحیم یل ۱

 ثبت تربار ۳

 لابرس نز هثیپرمه نیرتبوبحم 8
 یجراخ

 برنگاوسدنیل - ۲تسواف هرف - ۰۱

 رمیج تنس نازوس

 یفا ربا درم هثیپ ره نیرتبوبحم 8
 وجادنأزرف - ۲ یقوئو زورهب - ۰

 مالعا تسیل رد ینارگثک دیعس - ۳
 ۱ درم یاه هرهچ نیرتبوبحم
 یناریا فورعم هثیب رنه هس نیا نیب یتخس

 هکیلاحرد . دش لوا زورهب ماجنارس و دوب

 یسناوارف یارآ اب « وجلد نازرف مان

 یتیقفوم نیا و تفرگ رارق وا .لابتدب
 هادع اب هک ناوج هرهچ نیا یاربت و

 لباق یتیعقوم هتناوت شیاهملیف دودعم

 تباقر یناری

 : ینارگنک دیعس نینچمه و دنک بسک هجوت

 یبوخ ماقم وجلد نازرف زا دعب زین وا هک

 _ِ تسا هنروآ تسدب

 یناریا نز هثیپرنه نیرتیوحم 8
 یدوپآ تری - ۲ هاتیون

 یفا ربا نادرگ راک نیرتبوبحم 8
 یهل ادسا دوعص بت ۲ یمتاح یلع ۰

 دهاحم ریماو وجلد دیحم - ۳

 رادربعلیف نی رتن بحم 8
 نودبرق -۰۲ رویقداص ربا 0 ۰

 تسد نیرر - ۳ كروژ

 یجراخ درم هثیپرته نیرتیوبحم 8
 -۳ نیئوک ینوتنآ ۲ نولد نلآ ب»

 نونورب زلراچ

 یجراخ نز هثیبرمه نیرتبوجم
 شلو لئوکار - ۲ نرولایفوس - ۰

 رولیت ریل _ ۳

 ینا را ملیف نیرتوحم 8
 رد اه یهام - ۲ -- نالد هئوس ۱

 بآ رز هایرق - ۳ هثث ریمیم دناخ

 یجراخ ملیق نیرتیوبحم 8

 شارخنامسآ - ۲ نوک نیک ۰
 روه نب - ۳ یمنهج

 هلب ود - هیقب

 یرالدنویلیم شش دره رلبود . نکب ار

 تحح وا یاج هک ینقوژآ «زرجیمیل»
 شفرح یلک « دراد ایبور یلک « درک
 نمب سکچیه ژونه اما ... دراد زادیرخ

 رتکا راک رد ار میادص هک هدادت نادیم

 هداتفا قافتا اهراب . مهد ناثن یصوصخب

 فو رعمیاههثیپ رنه یاجب ۰ اهلیف رد هک
 هتشادن همادا هنافساتم یلو ۰ ماهدز فرح

 نامه یاجب « رگید یکی یدعب ملیف رد و
 تبحص « ماهدز فرح نه هک هثیپرنح
 ۰ سا هدزک

 روطنسه «روایبیزیچ؛ یلیلد گاب
 ! دوشیمن هک

 رد راب كي الثم « نیبب ۰ دشاب لق
 ,مدز فرح نرباک زمیج یاجب ملیف ككب
 یلیخ , مدش لاحشوخ یلیح همولعم بوخ
 ار یرگید سک ادعب یلو مدیشخرد مه

 ناهدزانم یاحبواو دندرک نم ن
 ۱ دز

 ناشدوخ ندوب حرطه رطاخب تساوخیم

 دشاب هتهاد اور یتوگ

 ؟ ینادیم یهاگتسد هچ
 میوکیم نه اها . هن هک ءانک 8

 دنفکی من هجوت !رچ نویریولت نالوئم
 ؟ داد نادیم مهنه لاثها و نم هب دیاب هک
 یاهلر رد ارم یادس اهنآ هک یتقو أرچ

 سیمودننکیحدیی ات: دن ونشیم اهل ایرس یعرف
1  

, ۱ ۱ 
 رتشیب ارم هک دنهاوخیمن ژالبود ناریدم
 مسصا وخیمن هک رچ دن ریگب یزابب

 . دنک یزاب یتزاپ میلارب یک

 یسراف یامیس «وگبامئیس زا الاح

 مه امنیس رگیزاب یرادهقالع هکنیا ایآ و
 ؟ یاب

 هقالع یلیخ یرگیزاب راکب ۰ نم 0

 نامشچ» ملیف رد یزاب یار رامکب. مر

 تست نم زا یتح دشباختتا « هتسن

 در نیا یقوئو زیگنچ یلو ! دنتفرگ
 لایرسرد دعب . دروآ رد نم كنچ زا "ار

 مدرک :یزاب !ر یتبات لر كکنچ یفویزیولن

 تامحز زا ۰ هتفرن مدای ان هدب هزاجا

 زا نت ود « .حلاص زربرف و ,رونا محرب

 هک کب رکشت كکنچ لایرس ناکدئزاس

 شدعبو دندرک یراب یرگیزاب هار رد ارم

 درگ راک. نابکیچاخ لئوماس زا ی

 « بونج هسوک » ملیف ز
 مانف زا لیف هنلا یوم بن لو رگ اقیا

۱ 
 ,ه هک فورمع

 کیت ییامثیس لیق كي ود ۰ نایکیچاخ

 ؛مد وب درک یزاب «زایرس » مات مه

 مامتاب مساوخیم رگنا ٩ ی روا

 ملت نلک لاحب ات « مهدب نت ی ره

 !مدشیم روهشم مه دیاش ء مدوب درک یزاب

 محرطم مراک .متساوخ : متسا وخن رشیا اما

 . دشاب

 تهب .یا رب تداهنشس الاح ؛ بوخ مس

 ۳ > ندع

 دیاب امنیس هک تسیا مياهنتيپ ٩

 قوم ۰ دهد هار نفت هزات نا رگیزاب

 هح هت هک دشان هلبود لثم ابیرقت « دشاب

 دشان دتشاد یزاب یتراپ و هیصوت هب 4 ۱

 ناوتیمن هک یزاب یتراپ و هیصوت اب
 فو رعم گیزاب نالفالثح دش یعقاو دنه رنه

 -یمتیامح شردارب را شدوخ ذوقن اب
 . دناسانشیه لوا یهشیپرته ار وا و دتک

 ندش یتراپ و نارگید یهیسوت اب هتبلا

 ار اهراکنیا دیاپ میوگیم نم . شدوخ

 هب یک ره دنراذگیمن ارچ . تفاذگ رانک
 ارچ ؟ دنک تفرشیپ شقاقحتا تسن

 :وهدرک باهتنامئآهک ار یهار ۰ دنراذگیمن

 ,دراد مه ار هار نآ رد یورشیپ دادعتسا

 السا6دن وشیم مدآ ءار دس ارچ ؟ دنک يط

 لثم ۰ دئرلد ضعب و بح یلیخ اهینس
 ادن شیمتحاراننارگید تفرشیپ زا هکنیا

 تلد : لاونس نیرخآ ! بوخ
 ؟ دوب روج هچ یرنه طیحم تساوخیم

 : یرنه طیحم رد تساوخیم ملد لق

 بی یاههلمح ؛ تشادن دوجو شن و لغ
 ملد ۰ تشادن دوجو رگبدکی هب هنافاسنا

 :رگیدمه رس تشپ ناددنهرنه « تساوخیم

 ملد . دندرکیمن تبیغ . دندزیمن فرح
 ۲۱ شفا

 رخآ .دنتخاسیمن هدولآ غوردب ار نارگید
 سدپ و یننشد ۰ یرنه طیحم رد دیاب ارچ



 ناتساد لماک هصالخ

 . دازرهش مسابتسا یرتخد لاح حرش یفرب ناتسبات
 .تسا هتشون دوخ تا رطاخ رد دا زر هخ

 دوعسمردارب مرداب توف زا سپ كرم ناطلسلا تفع مردام هک متون هلاس هد زفاپ مس
 جاودزاتشاد دومحم مساب هاررد رسپ ثكب هک ناطلسلاف رشا ماهلاخاب مردب و تفقر ندنل هب
 . توس

 ملعسم هدازبیدا یاسقآ هک _منیمهف منفریم هسردمب هک یلیصحت لاس لوط رد
 هدازبیدا لیلدنیمهب و درکیم تنایخواهب هدازبادایاقآ نذ تسا هدش نم قشاع نامتاییدا
 .درک جاودزایرگیدرتخداب و داد قالط ار دوخ سه یشک دوخ زا دعبو درک یشکد وخ رابکب
 جاودزاب یئانشآ نیا راکو مدش انثآ دوب وا ردار بک ورسخ اب میرم میدرگ اشمه هلیسوب نم
 . دیماجتا

 .مب و رب لامشب اهنآ ها رمه درک داهتشيپ مردب هک دوبهتشذگن ام حاوتزا زا هامکی زونه
 هتفر ابرد بل نم هک بشکی دوب ۶ رایتخا رد رقاب جاح مساب یصخت یالبو لامع رد
 رد ارم یکنرات رد دومحع ماهلاخ رس عقوم نیمه رد . منش تخل و مدرک انش سوه منو
 نیازا شاهداوناخ و ورسخ ادابم هکناا سرتزا نم .درک زواجت نمب روربو تفرگ شوغآ
 تروصغبتاب هناخ یئوثتسد رد میتشگ رب نا رهتب هک ماگنه و مدرک توکس دنوش هاگآ | رجام
 .مدرک یشکد وخو مدز ار متسد كر یشارت

 ورسخ ردام و ردپ دعب هتفهکب و متفر مردبهناخب مدش صخرع ناتسرامس زا یتقو
 تسود اسب ارم دوعس نتدلرد منک تاقالعار دوعسم مردآرب ات درب ندنل هب دوخ هارمه | ارم مردب مدش ادج ورسخ زا هکنیا زا سپ. دهدب قالط ارم ات دندروآ راشف ناشرسپلب
 مردآ رب دزن (رم «نا رهتب تشگ زان ماگنه مردب .درک انغآ دون شایسالکمه هک | زیلا ۳۹۳:

 یسکات كي راوس ردپ هقردب زا سپ هک یتقو.دباب نیکست میاصعا ندنلرد ات تعشاذگ دوعس
 هک مدید نمو درب یعونصم لگنچ كيب ار امهدننارناهگ ان ؛ میدمايم یلداکیپ نادیم یوس
 ارس و دندز كتک ار دوعس اهنآ . دننکیمبیقعت ارام رگید نیشفرس هب اب لیبموتا كب
 هک هدننار درم دندرپب موثلک مساب ینز ریب تسدبودندروآهب ورخم هبلک كي هب دوخ ها رعه
  دمآ مغارسب سونافخارچ كي اب ماگنه بش . دو یلراچ شما

 هب ميسکحم كس اب ورنیا زا ۰ دنکزواجتنمب دهاوخیه یلراچ هک متسنادیم
 هکنیا زا لبق اما . میدرک رارف هبورخمهبلک لخاد زا موثلک هارمه و مدیبوک شرس
 و دنتخادثا لیمموتا لخاد ارع ینوتو زمیج .دفدوب یلراچ نارای لیبموتا لخاد . درک ۱ فقوت ام رانک ردروبزم لیبموتا و دیبات اهرب لسیبهوتا رون رودزا میوش رارق هب قفوم
 و دندش لاحخوخ تسا یمخز یلراچ دندبداهتآ یتقو . دندروآ هبورخع هبک فرطب
 . موش اهنآ بیصن نم ات تشک ار یلراچ هحلسا اب زهیچ

 .۰.: یلاجنچ یا رجام نيآ هعلدا كنیا -

 ,متفرگاروا تارطاخ رتفد نم

>۳ ۸ 

 : مداد پا وج

 . هوس
 :دوبنم پاوج رظتنم اوگ هک ینوت

 هب و درک نشور یرگبد راگبس هلصافالب

 هب یمکحم كپ علواب نم . داد متسد
 هیر رد قایتثااب ارنآ دود و مدز راگیس
 رد یرفاو تذل رابنیا . مداد ورف میاه
 مراد مدرک ساصل و دیود مندب مامت

 منرکیه سح . منکیم زاورپ نامسآ یور
 .درادیرگید هبذاج و شتخرد منامشچ هک
 ساسحا و مننخب رابتخا یب تساوخیم ملد

 ۰ منکب یدا زآ

 مدرک كيدزن مبل هب ار راگیم هراب ود

 تیم ساسحا مک مک . مدیعلب ارثآ دود و

 شسش تشاد میلق . ماهدش هنشد هک مدرک

 مرس و دوب هدخ تس میاهاپ ... تفریم
 یمن زیچچیه هب رگید .. تفریب چیگ

 :منرکیم سح تحار ار منوخ . مدیشیدنا
 هاپور كيب لثه و دوب هتشن مارآ هک ینوت

 شرس ۰ درکیم هاگن نم یاهمشچب یذوم
 :تفگ و درک كیدزن مشوگ خیب هب ار

  یلاح هچرد

 ۱ مک
 رد تفوچیه ... میوخ یلیخ ب

 . ماهدوبن رت تحار الاح زا ميگدنز

 متشاد نع . درن یقرح رگبد ینوت
 ۰ مدرکیم شهاگن

 نخاف یور ار شیاهتسد مارآ وا
 جسم یورب شناتشگنا دع و دیشک میاپ
 مامت. وآ تک رح نبا زا . هدش هدیشک میاب

 : متفگ . دش تذل قرغ مندب
 ... هد شلام ار میاهاب -

 هرابود یلمعلاسکع چیه تودب وا
 نم ...۰ درک ندیلامبع ورش ار میاپ جم
 كلپ هعنیاتردق... مداهن مع ار مياهمشچ

 . متشادن مراد هاگن زاب ار می

 و دروخ رس ميوناز یور ینوت یاهتسد
 :متفگ « دش هدبشک الاب فرطب دعب

 نه اب یرادن تسود وت ؛ ینوت
 ؟ ینک یزابقشع

 : تفگ یفوت

 .مرادتسود یلیخ وروت نم . ارچ ب
 شدبوت لثم یثابیز رتخد زا هک تسیک
 ؟ دایب

 ردب عورش ميالم یلیخ ینوت دعب و
 قاطاهرجنپ هاگنآ . درک منها ریپ ندروآ

 لخادب نوریب كانمن یاوه ات دومشزاب ار

 . مدرکیم یگفثت ساسحاآ نم ۰ دبای هار
 ارنآ نم و دروآ كنخآ بآ میارب ینوت
 رد ار ماهنهرب ندب رایتخا یب . مدروخ

 ۱ : متفگ و متخادنا ینوت شوغآ
 شهاوخ...۰ هدبراشفتخوخآ رت ارم

 . نک لفب مکحم ونم منکیم
 نینچ راظتنا رد متسنادیم هک ینوت

 رد ارم یلطعم یب « ثسا هتشن_یاهظحل

 .درکندیسوب هب عورش و تفرگ شوغآ
 یوب زا تاظحل نآ رد ارچ مناديمن
 تخمز لاگنچ زا . دمآ مشوخ وا ناهددب
 یفوت . مدرک تثل ساسحا شحریب و
 هثیس و .دزشفیم شضوغآ رد ارم هنایشحو

 ار مدوخ نم . دیسوبیم ار میاه
 ء . مدوب هداهن وا رایتخا رد لماک

 . ووب هتفرگ اف ار مدوجو یاپارس پیجع
 عز دناباوخ تخن یور ارم یفوت

 رعب و تخادنا مياپار- هب هنارادیرخ
 ۰. دش رتسیهه يه

 یر

 یح تفر و دش دنلب یفوت یتقو

 زی. تفای هار مندب هب ینیگنس پاوخ
 ٍ سدح مناوتیمن

 وختدم هچ منادیعت ... هدهآ مرسرپ
 . مش رادیب یتقو طقف

 اوخ رد قاطا فک یلوت و تسأ كیرات
 تسا "9 " ورق
 , مدرکیم راکچ اجنا نع ایادخ .. مدرک

 مامت مدرک ساسحا . منش دن میاچ زا

 كی . دنکیم درد مندب یاهناوختسا
 رودیم میاهگ ر رد یتح یدوع و هدنشک

 احد سک مناهد . تفریه جیگ مرس
 ارد نورد رد یزیچ مدرکیم ساسحا

 جد یتلاح نینچ هب لاحبا تسا راجفنا
 منسشک یم «زایمخ بتره . مدوب هدشن

 زردامتخل مدبد « متسشن تخن یور یتقو
 زوت و مدیشک غیج رایتخا یب . متسه

 ادص زا . دوب هدیباوخ ققاطا فک هک
 رسچ و دش دنل ناساره نم عیج

 دیسرب ۰ درک نشور ار قاطا

 . هلش یچ بس

 : مدبشک ابرف

 . یدرک راکیچ نم اب ول ب

 :دسرب و دروخ اج یاهظحل یقوت

 ٩ هیچ تروظنم ب

 : مدیشک دایرف
 ۹ یدرک یزابقشع نهابوت

 +: تفگک

 و س

 ات مدرب موجه شیوب هنایثحو

 ار شدوخ وا . میوکب شتروص ورس
 ۳ و تفرگ مکحم ار متسس و دیشک

 هنووید هم ؟ هدش تچوت

 9 رتخد
 مرس یتحارا و لاصبتسا طرف زا

 : متفگ و منیبوک راوبدب
 ٩ یدزک زواجت نمب ارچ ب

 : تفگ

 ؟یتساوخ تدوخ

 اوت زا نم. ... یئوگیم غورد بس
 , .. دیایم

 : تفگ

 ... دوبن تیلاح عقوم نوا

 تس زا ار متسد و مدرک القت
 روصبیمخز ك رگ كي لثم و مدرک جراخ
 . مدیشک. كنچ

 » تخس تکرح نیا زا هک یفوت
 *ماب و دش مامت شتقاط « دوب هتفشآ

 "لک غیج نم . دیبوک ميولهپ هب مکح#
 دگل اب ینوت . مدینلغ قاطا فک و

 :دیشک دابزف ر دیبوک مرس
 لد رتخد هل ,..

 : متفگ

 زوون . مدرک هبرگ و مدرب هانپ متشاد



 بل ریز هکیلاح رد و دز شتآ یراگیب
 تضخت یور و تفر درکیم دنل ورغ

 بات رپ مفرطب ارع نهاریپ دس ۰ تن

 , شوپب وتسابل وث دهلی .

 هکیلاح رد و متشادرب ار نهاریپ نم
 متسبرگ یم مدوخ موش تشونرس رب تهی
 . مدیشوپ [ْرق]

 قاطا هثوگ دز هدیپس هک حبص ات
 ینوت زا . مدروخن ناکت و مدز هاچ

 بیم نوریب هب میاب رگا . متشاد تثوو
 لاگنچزاهشیمه یارب و مدرکیع رارف دیسر

 ۰ متخيرگ ی م وا
 لباقمرد هک دوب درضوخ ردقنآ ینوت

 مدومن نم هک یراز و هیرگ همهننآ

 ,دروآ هناحص میارب حبص . درک توکی

 دعب .مدروخ ار هناحبص یگخسرگ زا نم
 ندیشک زا نم . درک فراعت راگبس می وا

 نیا هک متسناديم . مدرک عانتما راگس

 ا ریز . تسن یلومعم راگبس كب ۰ راگیس

 دوخ زا مدیشک ارنآ یتقو هتشذگز ور
 تسد زا ار مدوخ رابتخا و مدش دوخیب

 ر وانعع یاهدع هک مدوب هدبنش البق ۰ ماد

 داتعم ار ناوج یاهرتخد و اهسب فلتکم

 ینوت هک مدرکبم یخ الاح و دننکم
 رم رس رب یئالب نینچ دراد مکمگ

 . دروابم

 زاگبس نتف رگ زا نم دید یتقو یثوت

 ۰ تگ و دز یدضخبل منکه یراددوخ

 هایم مغا رس سامتلاد تدوخ
 ۰ ی

 .مدرک تشب وا هن تجاجل اب نم

 صضوعار شن اهتسامل و دش دنلئ یلوت

 هسکیلاح رد و دما ميوب سس درو

 وناز مرانک رد تشاد تس رد یلامتس

 دز

 : میسر

 ین یهاوخم راکج-

 ور راکنبا منکيم شهاوخ « هت

 نورب هتاخ زا مها وخیم نم ۱

 تسنیا هار نیرتهب ینکیم رارف وت . مور
 . مدنب ار تناهد و اب و تسل

 كضچ زا مدرکیم القت هکیلاح رد

 وا . مدشن قفوم ادهبم , میاب یصالخ وآ
 تسد و درک ورف مناهد رد ار لات

 . دن جراخ هلاخ زا و تب ار ما 6
 هدش هفالک.... . تفرگیم تعاد مملق

 ار مدوخ دیسریع یزیچب منسد رگا . ملوا
 تشحو یگدنز نیا زا رگید . متشکیم
 و موش تشون رس مدوب هدخ هتسخ رّوآ

 .دوب هدرک مامت ار متقاط نم رابهولا

 قاطا هشوگ رد نانچمه زورنآ رهظ ا
 هک مدرک وزرآ راب اهص . مدو هداقآ

 هناخ رد هک یعقوم نامه رد شاکنآ

 .مدرمیم مدوب هدرک یشکدوخ ورسخ
 .دمآ رد یادصهک دوب رهظ یاهیکیدزن

 لاحخوخ رد یادص ندینش زا ارچ مفا
 یسح هک دون رطاخ نیاب دیاش .

 میاسب و تسد یئوت ندمآ اب مش
 . مشکن یتحارب یفن مفاوتیم و دوشیم ,

 دشنراو ینوت مدید دش زاب قاطا رث

 اخادب میه برع درم كي نآ بقاعتم و

 . مدیسرت هبیرغ درم ندید 2 : فمآ

 لدب و در یتالمج برع درع اب ینوت

 مدرسب یب یلوت تسد تکرح زا. درک

 دنکص شرعت نم مادنا زا دراد وآ هک

 هلوتوک تماقودوبهدرچ هایس هک برعدرم
 جرود و درک یاهدسنخ تشاد یقاچ و
 شب اهبل یدوبک نایم رد شدیتس یاهنادند

 . دشخرف

 : تفگ برع ترم

 , ایحرف ..,.. ایحرم بت

 لامتسد و درک ابار میاپ و تسد یفوت
 هلصافالب . دروآ نوربب مناهد زا ار

 : مدیشک دابرف

 . ینک راکیچ یهاوخیم نم اب س
 دابرف یتقو برع دره ؟ هبک و راب نب

 ترح اب و تفر بعع ملقکت دینش ره

 تنگ ینوت .. درک هاگن نم و ینوت هب
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 و ن ۰ سوت تس ۱رت دها هخس اقآ رب

 , یوثیم دازآ تقوآ ... درخب نم زا
 یو رب سامتلاا مدبنش ار فرح ننآ یتفو ۲ 0 1 ۳

 :متفگ نانکه برگ و مداتفا برع درم ی

 ارت ... متسين یدب رتخد نه

 ک دازآ ون ادخ

 م اکنه هب یهاگن هناقمحا برع درم

 : تفگ اددجم و تخادنا

 ..۰ ایجرم .. ایجرمس

 :تشگ و درکدنلبا رم تنوشخ اب ینوت
 ازو هحض یدوخن نکن یعس

 بحاصتا رت اتدهدیم لو درم نب
 ت

۰ 
 - هنگ:

 هچ .مفيلکت هک مدو هدنام ربحتم نم

 یگتخ یناحا هلظحل نیا رد . دوشم

 میاهنا وختساهکم دومنسسح ۰ منرکبم طرشم

 هنادکن رگا هک متسناديم . دنکشیم دراد

 ات شکن یزورید یاهراگبس نامه زا

 . دش دهاوخ هتساک مایتحاران زا یدح

 یقوت هب

 . یرلد راگبتس. ۰ یاگشنا

 حایتحا نم الاح تنادیم هک ینوت
 ودروآ رد راگیس دنفکن : مراد راگبس هب

 نیم و دز كلدنف میارب دعب . داد متسب

 اب .برع دره . مدرک نشور ار راگیس

 هکنلاح رد نم.درکنش مهاگن تشاد تربح

 .ملیشک و مدرک دود ار راگیس مدیزرلبم

 كسب ینوت« راگیس نیلوا زا سپ

 راگیسنم.درک فراعت مهبمه رگید راگبس
 هتشذگ زور لثم مه رابتبا . مدیشک مه ار

 بود و دش ابیز مرظف رد اهیتشز مامت
 ساسحا و تفرگ یاهزات ناج متدب هراب
 یمولعما تذل زا دراد مند هک مدرک

 . دوشیم زیربل « تسبراج شیاهگر رد هک

 هنیج ازم یاهتج تناح (یتقو, ینوت
 : تفگ برع درمن و دیدنخ

 هفاهب هگید ۰ دش تسرد الاح
 ۰ هریگ ی من

 :تفگ گ دز وناز مس اقع برع درع

 . تسا بوخ تلاح _-

 : متفگ و مداد ناکت ار مرس
 زایتوت ۰۰۰ ميوخ یلبخ. ۰. رآ ح

 .. دایه تشوخ نم

 ناکت یرس یروابان اب برع درم

 ۱ تفگ ینوت هب و داد

 ۳۰ هحفص زددهیقب

 انس هراتس - ۲۳۵ هراش - ۳۳ هحفص []

 تشذگ رس یفرت ناتسان +

 مسان تسا یرتخد یارحام رپ

 زور ثحب نونک اهک داررهش
 تساههدآ ۳ (خ>

 مدرک ساسحا مدیشک !رنآ نم ودرک فراعتراگیس مهبینوت یتقو
 ...مدیدیم میاپ ریز ار رهش مامت ..منکیمزاورپ نامسآر دمزاد هک
 الماک دید یتقو دوبنم بظاو,یذوسم هابور كي لثم ینوت
 ...داهن میاپ یورارشتسد و دمآ میوس مدش هتشن
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 اف.



 ود اب ك. هک هتشذگ لاور قبط 8
 هبمادوت هداد صا هننخا ار هلحم زا هحتصح

 :رسبد رسیهتساووخ هد . اهر وت اب هیحاصم

 هتنه نیا ۰ دوب هداد رونسن دیک

 هحفص و دوشن البحاحس ننا دنان ابسح

 زا یکت یهار ماهتشاذگ یلاح شبا رب

 هار نی رد . مدش ژالئو- یاهوید وئس

 ر یسک هچ هک مد رک رکق نیا شاهه

 ار شیاهمخا رسدرس مه هک منک باخشنا

 هلحم بوخ ناگد نناوخ مه و دشکن مه زج

 یعقا و یاهم رهچ اب ندش انغآ بلاط هک

 :دنتسه اهنآ یلخاد عصو ال وصا و اهرلب ود

 یرامشس دارفا . دوش ناتساحشوخ نعان

 دنم رنه و هقباساب یاهرلیود زا انا هک

 اا . دتسیم شعن ماهلبخم رد . ده

 میدوب هدرک هبحاصم اهنآ زا یخرب ای
 دندوب «ِ رداب هک مهناتناهيضعت و

 متفگ مدوخ شیپ لاح رهب ۰ ملک ادیپ
 وید وتساب طقف هدوشیم یروط كب هرخالاب »

 + مسرپ »
 اههد.مدش هدایپ یسکاق زا هک ینامزات

 دندش مسجم ممشچ ولج « اهرلبود زا رظن

 یرنه یاهتیلاعف لابندب . منهد رد هک
 یاهرلبود زا مادک ره الثم ۰ متشگیم نائآ

 هشیبرنه یاههرهچ تشپ رد ار رظن دروم
 مدیدیهینا ریا تاقوا یهاگ و یجراخ یاه
 كنس اعقاو . یبامنیس ملیف نالث رد الثع هک

 لایرس نالف الثع رد اب و دوب هتشاذگ مامت
 لئاف سسز یارب تسه ۱ دابز 3 ینویزیولت

 لد « دیاشث و دیاب هک روطنآ و رجوبت

 . هلب ود یاه رهچ اب وگتفگ رد نآ لئاسم و هلب ود

 . تس رب ور یبیجع یوشلباب ناربا ردامنیسو ژالب ود طیحم
 بیهن متوخب اس یلوا دو هدنازون

 ینادیماجک زا وت ! ییاسح مدآ هک مدزیم
 رب ؛لایرس نالف یهلبود ماگنه رد هک

 عالطا نودب هک هدمآ هچ شاهدنیوگ

 الاح 1 ینکیم تواضق شدروم رد ؛ یلبق

 هنامسمص رلیود كب ان هک یوریه یراد

 توس تیئاعوبطم لغش زا وت ۰ ینزب فرح
 لقاال مه وآ شاد نئمطم ۰ نکن هنافتسا

 شایگد نبوگ تیلاعف زا « وتان یهبحاصع رد

 توس شیلغت یاهنعح هطقن و تآ طبارش
 .درک دها وخ هداغتسا

 باهش مدیسر "6 وندونسا رد كيدزن

 هدزاب هد نودح باهش . مدی- ار یرگسع

 درادتیلاعف هلبود راک رد هک تسا لاس
 یاهراییدبءابیرقتوهلبود بوخ یاههچب زاو
 | رسک یرود اتبسن یهلصاف زا .تسا نآ
 درک مالس دنلب یادص اب و تخانش ۰ دید

 زا و مدرشف ار شتسد . مش شکبدزن

 دیهدب هزاجا .. و منش ابوج شلاوحا

 باهث لوا ! مسیونب ار نامباهوگتفگ نیع
 : درک .عورش

  اهفرطنبا بجب هچ 8

 هبحاصاههچب زا یکیاب متساوخیم ب
 .منک

 ؟ یکاب 8
 ؛ شتقبقح . الاو

 . ماهتفرگن رظن رد

 !ر یروطنیمه سپ 8
 ؟ "ینک هبحاصم رقن

 یبیع هچ . هرآ بس

 . منزب فرح وت دوخ اب ماوخیم الصا

 ار یسک لبق زا

 ثاب ابیاهد اتفا 

 ..! هراد

 یکی رد یرگسع باهش

 یاهیزاب یتراپ و یزاب هیصوت *
 یاه ه رهج رب ار هار  یئامنیس

۱ 

 ی درک ملاحشوخ ) ؟ یگیم یدج ۳

 نآ زا . مرادن ار راک نيا تقو نم اما

 ۳ ره هک مولعه اجک ز

 ؟ ینکث شایطاق و یسیونب ار نامه
 هک متسین رلبود شاب نتمطب « هن -

 هزم . دوب نیبرودب شتشپ هثیپرنهرگا
 ! منارپب

 مدسهف مه ودره و ميدیدنخ ودره
 یرگسعباهش لاحرهب . مينکبم یخوث هک

 ۱ «هتعنگ

 و ادنوف رتیپ یاحب یتح نم#
 یل و «مدز فرح نرباک رمیح

 . رکن د یاه رلب ود هنافسأتم

 ! دند رک نمنیشناح ار ناشدوخ

 تسا هلیود یمیمص و بوخ یاههچب زا

 یمک میتساوخ « شدوخ مه و نم مه هک
 : مدرک ورش نم . میفک لد درد

 .تیلاعف زا الاح ؛ باهش بوخ

 نویزیولت و امنیس رد یلک روطب تباه

 الاح زا « دورن تداب اما ... نزبفرح

 ۰ یبوگب هک هچ ره و میته یدج
 وهدرک هدایپ + ارثآ نیع و منکیم طبض
 . مناسریم پاچب

 هلپودیهلیمز رد « نالا نم . دشاب 8

 تیلاعف ینویزیولت و ییامنیس یاهملیف

 رد نم یاهراک نیرخآ زای کی . مراد
 ندزفرح-_ یجراخ هتبلا . نویزیولت

 ملیف رد هک دوب « ادنوف رتیپ» یاجب
 یهشیپ ره نیا یاجب « رتکد و یهات»

 ردافحریاقافتاب_بونجهسوک درک ی زاب هک یئاهملیفزا

 شیپ ی هتعهدنچ هک مدوب هدز فرح فورعم

 زا یشملیف
 یدید وت

 منادیمن . دش شخپ نویزب ولت

 لایرس رد نمض رد. . هن اي

 یاجب؛ ینالسوتم دمحم راک «نارگتراغ»
 یارب هک بصنم باس راهچ نآ زا یکی
 فرح, دن راد تیروهام « ناخرمع یبوک رس

 ۰. منزیه

 روهشم هشیپ رنه هچ یاجب رگید ب
 ؟ یاهدز فرح یجراخ

 تل وهخوب تسروح 8
۹ 

 *یدی» ینعی

 یجتت

 فورحملیف هیلوا یهطبود رد
 موحرم « دشاب تحاپ رگا 1 « روال. تعه »

 «زتل وهخوب تسروه»یاجب ,رادتسود سواک

 « مود یهلبود رد اه . دو هدز فرح

 سا

 . دشن مراک زا یدیئات هنافساتم بوخ

 طیحم دروم رد لک . ترظن

 یک روطب و طباور « اهمدآ ۰ رالبود
 ؟ تسیچ یونعم و یدام رظن زا

 ره . تسا وشیلب طیحم رظن زا الف

 ءادصطقف دیای « هلیود ر اک رد هک مدقتعم

 ! یزکید زیچ هن و دشاب حرطم راپود

 3 اللصا هکیلاح رد

 حرطم ««طباور»

 | ریدم . تسا دایز یزاب یتراپ

 و دنهدیه ریدب رید ار اهدزمتس
 ؛ درک دوشیمت مهشارتعا
 زیچ كي ناهآ ۰... دنهدیههئازآ .یلیالد

 ,رط زا اهرلبودی ادص زورما:رگی د
 تخانش رتدوز ورتشیبینویزیولت یاهلایرس
 نویزیولتابمدرم هک تسنیا شلیلد . دوشیم
 ایرس نانامرهق یادص و دنتسه سونام
 2 :وت العم . دنراد تسود رتشیب ار اه

 ۳۱ هحفص رد هیقب

 مدر ۴  و مد فرح ۰ : و یاحب



 زا یئانثتسا رن وصل 4

 یلسو رب

 ۳ ورابش نیا هیسس

 : زااسز رب وصت ؟ اب

 زبب 2 ۰ ت د یلطم : رگت راغ»هراب رد 2 ۳ و دا یبانج هم 2


